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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK 
ze dne 5. prosince 2013 

 
 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 
 
  
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. prosince 2013 

- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen  
 

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo             
19. září 2013 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 
 

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Vladimira Penčeva, Ph.D., v oboru Sociální    
a kulturní antropologie  

- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. 
Vladimiru Penčevovi, Ph.D.,  Vědeckou radou FHS UK schválen 

 
4. Doplnění Oborové rady Sémiotika a filozofie komunikace o nové členy 

- návrh nových členů Oborové rady Sémiotika a filozofie komunikace byl 
Vědeckou radou FHS UK schválen 

  
5. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů FHS UK              

za akademický rok 2012/2013 studujících k 31. říjnu 2013 (k projednání) 
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 
6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 

- návrh byl Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválen 
 

7. Různé 
- Vědecké radě FHS UK byly předloženy schválené termíny zasedání v ak. roce 

2013/2014 
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:  
 
 
20 členů z celkového počtu 27 členů s platným hlasovacím právem 
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
doc. Ing. Karel Müller, CSc. 
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 
doc. PhDr. Zdeněk Pinc 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
 
 
1 z 8 čestných členů 
 
 
 
 
OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK: 
 
7 členů s platným hlasovacím právem 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
 
 
Prezenční a hlasovací listina je součástí zápisu. 
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V 15.15 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil první zasedání 
Vědecké rady FHS UK v akademickém roce 2013/2014. Děkan poté představil tři nové 
členy vědecké rady, kteří byli Akademickým senátem FHS UK schváleni dne 14. listopadu 
2013. Jedná se o doc. PhDr. Jana Horského, Ph.D., doc. Ing. Karla Müllera, CSc. a prof. 
PhDr. Jiřího Peška, CSc. Všichni nově jmenovaní členové rady jsou interními členy. 

Děkan uvedl, že celkový počet rady se tak zvedl z původních 24 členů na 27 členů, 
přičemž pro běžné hlasování, bude zapotřebí účast alespoň 14 členů rady a pro hlasování o 
věcech habilitačního a profesorského řízení, bude nyní zapotřebí účast alespoň 18 členů 
rady. Počet čestných členů rady se snížil z původních 9 na 8, protože mezi řádné členy rady 
byl přeřazen a řádně jmenován doc. Ing. Karel Müller, CSc. 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. prosince 2013 
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání, přednesl 
stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům a požádal členy vědecké rady 
o případné připomínky k programu a návrhům na jeho změnu.  

Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo             
19. září 2013 
Děkan stručně připomenul jednotlivé body minulého zasedání rady. Zejména pak 
pozitivně zhodnotil habilitační řízení dr. Fulky a dr. Pokludové, které bylo dne 2. 
prosince 2013 schváleno Vědeckou radou Univerzity Karlovy, což znamená, že již od 
1. ledna 2014 budou oba jmenovaní moci používat titul „docent“. Rovněž byla 
Vědeckou radou UK schválena žádost o akreditaci nového oboru habilitačního řízení 
na FHS UK Novověká filosofie. 

Děkan poté požádal členy vědecké rady o případné připomínky k zápisu. Nikdo 
z členů rady nevznesl žádný návrh na opravu zápisu. 

Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.  

3. Řízení ke jmenování profesorem doc. Vladimira Penčeva, Ph.D., v oboru Sociální 
a kulturní antropologie  
Děkan seznámil členy Vědecké rady FHS UK s programem řízení ke jmenování 
profesorem a představil kandidáta doc. Vladimira Penčeva, Ph.D., Představil rovněž 
předsedu komise pro řízení ke jmenování profesorem prof. PhDr. Josefa Kanderta, 
CSc. (interní), a členy hodnotící komise: prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc. (externí), prof. 
PhDr. Vieru Feglovou, CSc. (externí), PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc. (interní), a 
doc. PhDr. Lydii Petráňovou, CSc. (externí). Z externích členů komise se na zasedání 
VR FHS UK nikdo nedostavil. 
 Doporučení byla sepsána prof. PhDr. Jánem Botíkem, DrSc., Dr. Ingridem Slavcem 
Gradišnikem a Prof. Dr. hab. Georgiem Minczewem. 
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3.1 Děkan předložil členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné 

hlasování o řízení ke jmenování profesorem kandidáta doc. Vladimira 
Penčeva, Ph.D., byli zvoleni doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., a doc. prom. 
fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 

 Vědecká rada navržené skrutátory schválila. 
 
3.2 Děkan předložil vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení 

přednášky k řízení ke jmenování profesorem byli zvoleni prof. PhDr. Jiří 
Pešek, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Pinc a prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení přednášky k řízení ke 
jmenování profesorem schválila. 
 

3.3 Předseda komise, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. seznámil Vědeckou radu 
FHS UK s profesním životopisem doc. Penčeva, s jeho publikační činností, 
přednáškovou činností a pedagogickou praxí. Doc. Penčev se ve své práci 
zaměřuje na antropologický výzkum Střední a Východní Evropy, zejména pak 
na české komunity v Bulharsku. Jeho druhým oborem bádání je bohemistika. 
Rovněž překládá české publikace do bulharštiny. 

   Prof. Sokol seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise pro 
řízení ke jmenování profesorem, která se jednomyslně shodla, že pedagogické 
a akademické působení doc. Penčeva odpovídá všem nárokům a podmínkám 
řízení ke jmenování profesorem na FHS UK. Komise všemi hlasy doporučila 
Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování doc. Vladimira 
Penčeva, Ph.D., profesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie. 
Následně prof. Kandert vyzval doc. Penčeva, aby přednesl přednášku na téma 
„Současná bulharská sociokulturní antropologie a výzkum bulharských 
komunit ve střední Evropě“, kterou si kandidát pro jednání vědecké rady 
připravil. 

 
3.4  Slova se ujal docent Penčev a odprezentoval přednášku, v níž se zaměřil na 

dějiny etnologie a sociokulturní antropologie v Bulharsku a současné 
směřování těchto oborů. Poté byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a 
připomínky. Do rozpravy se zapojil prof. Bartoš s dotazem na „identitu“ 
současného Bulhara;  prof. Maur s dotazem na typické znaky 
středoevropského Bulhara; prof. Pešek s dotazem ohledně používané 
metodologie; a doc. Pinc, který se rozhovořil o spolupráci doc. Penčeva 
s fakultou ještě z dob IZV UK. Kandidát se snažil reagovat na všechny 
položené dotazy. Po ukončení diskuze a zodpovězení dotazů kandidátem, 
zahájil děkan jednání vědecké rady o řízení ke jmenování profesorem s 
vyloučením veřejnosti. Děkan seznámil členy Vědecké rady  FHS UK s 
pravidly tajného hlasování a poté vyzval členy vědecké rady, aby předložili 
své případné připomínky. 

   
3.5 Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Z celkového počtu 27 členů VR 

FHS UK s platným hlasovacím právem bylo přítomno 20 členů. Kvorum 
nutné pro tajné hlasování o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení 
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skrutátoři rozdali členům Vědecké rady FHS UK s platným hlasovacím 
právem hlasovací lístky a dohlíželi na korektnost tajného hlasování. Po 
ukončení hlasování sečetli skrutátoři všechny odevzdané hlasovací lístky a 
oznámili děkanovi výsledek tajného hlasování. 

Děkan posléze pozval veřejnost a kandidáta zpět do místnosti a oficiálně 
vyhlásil výsledek tajného hlasování. 

 Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. Vladimiru 
Penčevovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO: 15 z 20 možných, PROTI: 3, ZDRŽELI SE: 2. 

4. Doplnění Oborové rady Sémiotika a filozofie komunikace o nové členy 
Děkan uvedl, že je nutné rozšířit počet členů oborové rady zejména z důvodu, aby 
oborová rada mohla řádně fungovat. Někteří členové rady jsou v současné době na 
zahraničních stážích, někteří další jsou přímo zahraničními vyučujícími, pro které není 
reálné se účastnit každého zasedání oborové rady. 

Fakulta proto z uvedených důvodů navrhuje níže uvedené nové členy Oborové rady 
Sémiotika a filozofie komunikace: 

Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 

Návrh uvedených nových členů Oborové rady Sémiotika a filozofie komunikace byl 
Vědeckou radou FHS UK schválen.  

5. Výsledky hodnocení studentů doktorských studijních programů FHS UK za 
akademický rok 2012/2013 studujících k 31. říjnu 2013 (k projednání) 
Děkan seznámil členy VR UK FHS s výsledky jednotlivých doktorských studijních 
programů za akademický rok 2012/2013 a porovnal výsledky s předcházejícím 
akademickým rokem. 

Došlo k navýšení počtu doktorských studentů oproti předcházejícímu ak. roku, kdy 
studovalo celkem 152 doktorandů, zatímco nyní jich na fakultě studuje 211. 

Velmi výraznou změnou je však vzestup účasti doktorských studentů na 
zahraničních stážích. Právě nízká účast doktorandů na stážích byla v minulém roce 
vědeckou radou mírně kritizována. Nyní je však zřejmé, že došlo k pozitivnímu obratu, 
u některých ročníků se jedná o nárůst pobytů na stážích až o desítky procent. 

V předložených tabulkách bohužel není zachyceno, v jaké míře doktorandi 
publikují. To však lze zjistit z fakultní aplikace, která byla za tímto účelem 
zprovozněna. A výsledky jsou rovněž uspokojivé. Od 211 doktorských studentů máme 
za uvedené období 384 publikačních výstupů. 
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Poté se o předloženém materiálu rozběhla krátká diskuze. Vědecká rada byla 
s výsledky doktorského studia za uvedené období spokojena a proti předloženým 
materiálům nevznesla žádné námitky. 

Předložené materiály byly Vědeckou radou FHS UK řádně projednány. 

6. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 
Děkan předložil členům Vědecké rady FHS UK návrh nových členů komisí pro státní 
závěrečné zkoušky na FHS UK: 

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.   (PedF UK) 

Marie Jelínková, M.A., Ph.D.   (FSV UK) 

Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) 

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválen. 

7. Různé 
 Děkan předložil členům vědecké rady schválené termíny zasedání v ak. roce 

2013/2014: 

1. TERMÍN:       čtvrtek 6. února 2014 
 
2. TERMÍN:       čtvrtek 27. března 2014 
 
3. TERMÍN:       čtvrtek 12. června 2014 
 
4. TERMÍN:      čtvrtek 25. září 2014 
 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další 
dotazy, připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání 
vědecké rady ukončil. 

 
 
 
 

 
 

V Praze dne 5. prosince 2013                       doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 
        děkan FHS UK 

 
 
Zapsala: Bc. Sára Říhová 






