UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 6. února 2014
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
5. prosince 2013
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Studia
občanského sektoru
- žádost o prodloužení akreditace byla Vědeckou radou FHS UK schválena
4. Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny
- žádost o akreditaci byla Vědeckou radou FHS UK schválena
5. Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválen
6. Návrhy na jmenování garantů doktorských studijních oborů Německá a
francouzská filosofie, Studia občanského sektoru a Historická sociologie; kontrola
celkové přehledové tabulky garantů doktorských studijních oborů na FHS UK
(k projednání)
- návrhy a tabulka byly Vědeckou radou FHS UK řádně projednány
7. Žádost o projednání profilace studijních programů a oborů na specializace
(k projednání)
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
8. Různé
- byl upřesněn začátek březnového zasedání
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
18 členů z celkového počtu 27 členů s platným hlasovacím právem
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
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
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

0 z 8 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
9 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 15.10 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil první zasedání
Vědecké rady FHS UK v roce 2014.

1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a přednesl
stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Dále požádal o drobnou
změnu pořadí projednávaných bodů programu oproti původně avizovanému 1. Členové
VR FHS UK s žádostí děkana o změnu pořadí projednávaných bodů programu
vyslovili souhlas. Nikdo neměl k programu připomínky.
Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

2.

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
5. prosince 2013
Děkan stručně připomenul jednotlivé body minulého zasedání rady. Návrh na
jmenování doc. Penčeva profesorem byl 16. ledna 2014 předán na RUK a bude
předložen na zasedání VR UK. Rektorát UK pravděpodobně vznese dotaz na
nostrifikaci dosaženého vzdělání doc. Penčeva.
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.

Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Studia
občanského sektoru
Jedná se o prodloužení stávající akreditace oboru, která bude končit k 31. prosinci
2014. V současné době obor studuje 112 studentů. Garantem programu je doc. PhDr.
Jan Horský, Ph.D., a garantkou oboru je doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Předkládaný materiál se v podstatě neliší od textu stávající akreditace. Detailní
změny jsou uvedeny na str. 3 samostatné Přílohy 1. Žádost se předkládá pro uvedený
obor s výukou v českém a anglickém jazyce. Proti žádosti nikdo nevznesl námitky.
Žádost o prodloužení akreditace byla Vědeckou radou FHS UK schválena.
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Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014
Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 5. prosince 2013
Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského oboru Studia občanského sektoru
Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny
Návrhy na jmenování garantů doktorských studijních oborů Německá a francouzská filosofie, Studia
občanského sektoru a Historická sociologie; kontrola celkové přehledové tabulky garantů doktorských
studijních oborů na FHS UK – k vyjádření
6) Žádost o projednání profilace studijních programů a oborů na specializace – k projednání
7) Návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
8) Různé

1)
2)
3)
4)
5)
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4.

Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Soudobé evropské dějiny
Děkan uvedl, že se bude jednat o nový, malý obor. Předpokládá se, že každý rok bude
přijatou pouze osm uchazečů. Garantem oboru bude prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oborová rada má mezinárodní složení.
Prof. Pešek posléze členům VR FHS UK obor krátce představil. Obor by měl být
svého druhu v České republice v současné době unikátní, protože bude zaměřen na
dějiny každodennosti, kulturní dějiny a bude v kontextu se sociálními dějinami.
Během krátké diskuze upozornil doc. Bojar na nesoulad v profilu absolventa
v české, anglické a německé mutaci dokumentu. Dle doc. Bojara se nejednalo o chyby
překladu. Děkan přislíbil, že věc projedná s proděkanem pro studijní záležitosti a
uvedená pasáž bude v dokumentu buď opravena, nebo vysvětlena.
Proti žádosti jako takové nikdo z rady nevznesl námitky.
Žádost o akreditaci byla Vědeckou radou FHS UK schválena.

5.

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:
PhDr. Jan Hájek, CSc.

(Historický ústav AV ČR v Praze, v.v.i.)

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká

(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
Centrum orální historie)

Ing. Kateřina Legnerová, MSc., MBA

(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Mgr. Jan Pařez, Ph.D.

(Strahovská knihovna)

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválen.

6.

Návrhy na jmenování garantů doktorských studijních oborů Německá a
francouzská filosofie, Studia občanského sektoru a Historická sociologie; kontrola
celkové přehledové tabulky garantů doktorských studijních oborů na FHS UK
(k projednání)
Děkan radu upozornil, že předložené návrhy na jmenování oborových garantů
projednává již podruhé, neboť tak to vyžadují pravidla zavedená na RUK. Po schválení
akreditace je potřeba garanty projednat ještě jednou.
Děkan dále radu upozornil, že v přehledové tabulce garantů studijních programů
FHS UK je drobný nedostatek na str. 17 u studijního programu Antropologie. Jako
garant by tam měl být uveden prof. Jan Sokol, ale vzhledem k tomu, že 2. LF UK
dosud návrh neprojednala na své VR, není možné tam zatím jméno doplnit.
Proti návrhům a předložené tabulce nebyly vzneseny žádné námitky ani
připomínky.
Návrhy a tabulka byly Vědeckou radou FHS UK řádně projednány.
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7.

Žádost o projednání profilace studijních programů a oborů na specializace
(k projednání)
Děkan seznámil členy rady se žádostí a uvedl, že legalizace profilace oborů na
specializace umožní uvádět tyto údaje na Diploma Supplement.
Proti materiálu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.

8. Různé
 VR FHS UK se shodla, že zasedání 27. března 2014 se uskuteční od 16.00.

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 6. února 2014

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
děkan FHS UK

Zapsala: Bc. Sára Říhová
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