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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK 

ze dne 5. února 2015 
 

 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 

 

  

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. února 2015  

- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen  

 

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

23. října 2014 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

3. Schválení zápisu z hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK, které se 

uskutečnilo v termínu 6.–16. listopadu 2014 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

4. Žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Mediální a komunikační studia studijního oboru Elektronická 

kultura a sémiotika  

- žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace byla Vědeckou radou 

FHS UK schválena 

 

5. Žádost o schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 

- žádost o schválení nových členů komisí byla Vědeckou radou FHS UK 

schválena 

 

6. Stručná prezentace vývoje FHS UK v letech 2007–2014 v oblasti studijní  

a ekonomické 

- prezentace byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána 

 

7. Stručná prezentace stavu přípravy nového sídla FHS UK 

- prezentace byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána 

 

8. Různé 

- další termín zasedání Vědecké rady FHS UK je stanoven na  

čtvrtek 11. 6. 2015 v 15:00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE 

Fakulta humanitních studií 
  

 
 

 2 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:  
 

 

19 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem 

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 

doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. 

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. 

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

doc. Ing. Karel Müller, CSc. 

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. 

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

 

 

1 z 6 čestných členů 
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.  

 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK: 

 

7 členů s platným hlasovacím právem 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 

doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 

 

 

 

 

 

Prezenční listina je součástí zápisu. 
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V 16:00 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání 

Vědecké rady FHS UK.  

 

 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. února 2015  

Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a přednesl 

stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Následně představil hosta 

zasedání, proděkanku pro rozvoj a zároveň jedinou oficiální kandidátku na pozici 

děkana FHS UK (nový děkan by měl nastoupit do funkce v průběhu června), Ing. arch. 

Mgr. Marii Pětovou, Ph.D., která na žádost děkana přednese prezentaci o stavu 

přípravy nového sídla FHS UK. Nikdo neměl k programu žádné připomínky.  

 

Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 

 

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

23. října 2014 

Děkan stručně připomněl jednotlivé body minulého zasedání vědecké rady a poté 

požádal členy o případné připomínky k zápisu. Jednalo se o žádost o udělení akreditace 

oboru habilitačního řízení/oboru řízení ke jmenování profesorem Sociální a kulturní 

antropologie. Děkan informoval členy vědecké rady, že žádost o akreditaci momentálně 

projednává Akreditační komise MŠMT. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh na 

opravu zápisu. 

 

Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.  

 

 

3. Schválení zápisu z hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK, které se 

uskutečnilo v termínu 6.–16. listopadu 2014 

Děkan stručně připomněl předmět hlasování per rollam, a sice hodnocení doktorandů v 

akademickém roce 2013/2014 na FHS UK, a 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.  

 

 

4. Žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace navazujícího magisterského 

studijního programu Mediální a komunikační studia studijního oboru Elektronická 

kultura a sémiotika  

Děkan požádal Vědeckou radu FHS UK o vyjádření k návrhu na prodloužení akreditace 

navazujícího magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia 

studijního oboru Elektronická kultura a sémiotika v prezenční formě, dvouleté 

standardní době studia s výukou v českém jazyce.  

Profesorka Dvořáková v této souvislosti upozornila na problém končících pracovních 

poměrů zaměstnanců uvedených v akreditačních materiálech a na nutnost přiložení 

k materiálům prohlášení fakulty o záměru prodloužit uvedené smlouvy po jejich 
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skončení. Děkan uvedl, že tento problém vyřeší. Nikdo z členů rady nevznesl proti 

návrhu žádné další námitky. 

 

Žádost o schválení návrhu na prodloužení akreditace byla Vědeckou radou FHS UK 

schválena. 

 

 

5. Žádost o schválení 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. Dr., M.A. Pavel Barša, Ph.D.  (Filosofická fakulta UK v Praze, Ústav 

politologie)  

doc. JUDr., PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Právnická fakulta UK v Praze, 

Katedra teorie práva a právních učení)  

Ing. Ondřej Bečev (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 

humanitních studií)  

 

Žádost o schválení nových členů komisí byla Vědeckou radou FHS UK schválena. 

 

 

6. Stručná prezentace vývoje FHS UK v letech 2007–2014 v oblasti studijní  

a ekonomické 

Děkan přednesl prezentaci o vývoji FHS UK v letech 2007–2014 v oblasti studijní a 

uvedl zejména přehled počtu studentů v těchto letech a jeho vývoj, přehled otevíraných 

oborů studia, přehled absolventů a samoplátců dle druhů studia a také přehled 

meziuniverzitních studií dle druhů studia. 

Následně přednesl děkan stručnou prezentaci o vývoji FHS UK v letech 2007–2014 v 

oblasti ekonomické a uvedl přehled vývoje ekonomických a pedagogických dotací a 

také externích zdrojů financování v celkovém rozpočtu fakulty.  

 

Prezentace byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána. 

 

 

7. Stručná prezentace stavu přípravy nového sídla FHS UK  

Děkan předal slovo proděkance pro rozvoj, Ing. arch. Mgr. Marii Pětové, Ph.D., a 

požádal ji, aby přednesla členům vědecké rady prezentaci o stavu přípravy nového sídla 

FHS UK. Doktorka Pětová stručně uvedla jednotlivé kroky vývoje i aktuální stav 

situace a zodpověděla na některé doplňující dotazy k prezentovaným materiálům. 

Profesor Wilhelm v této souvislosti vznesl návrh, aby materiály obsažené v obou 

prezentacích (viz bod 6 a bod 7) byly členům vědecké rady předloženy i na dalším 

zasedání, a sice ke schválení. Děkan i ostatní členové s tímto návrhem souhlasili.   

 

Prezentace byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána. 
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8. Různé  

Děkan připomněl, že další termín zasedání Vědecké rady FHS UK je stanoven na 

čtvrtek 11. 6. 2015 v 15:00 v místnosti 2015 (budova B, 2. patro).  

 

 

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 2015                        

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

          děkan FHS UK 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková 
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