Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 21. června 2016
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 21. června 2016
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
27. ledna 2016
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Schválení zápisu z hlasování Vědecké rady FHS UK per rollam, které se
uskutečnilo od 14. března do 28. března 2016 včetně
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
4. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru
Integrální studium člověka – Obecná antropologie
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
5. Schválení návrhu složení hodnotící komise k řízení ke jmenování profesorem
doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh složení komise byl Vědeckou radou FHS UK schválen
6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jakuba Grygara,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- návrh složení komise byl Vědeckou radou FHS UK schválen
7. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Vítka, Dr., v oboru Filozofie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tomáši
Vítkovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen
8. Habilitační řízení Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D., v oboru Filozofie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr.
Martinu Nitschemu, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen
9. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen
10. Různé
-

další zasedání se pravděpodobně uskuteční 13. října 2016 od 14:00;
doc. Bojar rezignoval na členství ve vědecké radě ke dni 30. 6. 2016.
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
24 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. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. RNDr. Marek Špinka 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:
3 členové s platným hlasovacím právem
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu.
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V 15:00 uvítala děkanka FHS UK, doktorka Marie Pětová, všechny přítomné a zahájila
zasedání Vědecké rady FHS UK. Zároveň přivítala a představila všem přítomným uchazeče
o habilitační řízení, doktora Tomáše Vítka a doktora Martina Nitscheho, a také proděkana
pro vědu a výzkum FHS UK docenta Marka Skovajsu.

1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 21. června 2016
Děkanka seznámila členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a
přednesla stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. 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 27. ledna
2016
Děkanka stručně představila zápis ze zasedání vědecké rady a poté požádala 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. Schválení zápisu z hlasování Vědecké rady FHS UK per rollam, které se
uskutečnilo od 14. března do 28. března 2016 včetně
Děkanka stručně představila zápis ze dvou hlasování vědecké rady, jejichž předmětem
byly žádosti o udělení akreditace doktorských studijních oborů – Integrální studium
člověka – Obecná antropologie a Studia dlouhověkosti – a poté požádala členy vědecké
rady o případné připomínky k zápisu. Profesorka Haškovcová připomněla, že ve věci
doktorského oboru Studia dlouhověkosti se hlasování zdržela. Děkanka fakulty,
doktorka Pětová, přislíbila v tomto smyslu zápis upravit. Nikdo z členů rady nevznesl
žádný další návrh na opravu zápisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

4. Projednání změny ve složení oborové rady doktorského studijního oboru
Integrální studium člověka – Obecná antropologie
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh na změnu ve složení
oborové rady doktorského studijního oboru Integrální studium člověka – Obecná
antropologie. Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., z osobních důvodů rezignoval na členství
v oborové radě, a protože šlo o externího člena rady, navrhla děkanka novou externí
členku – doc. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D. (FF UJEP v Ústí nad Labem), která
vyslovila souhlas se svou nominací. K návrhu předložila děkanka informace o
pracovním zařazení a vědecké a publikační činnosti docentky Hrubé a požádala členy o
případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné
připomínky.
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Změna ve složení oborové rady byla Vědeckou radou FHS UK řádně projednána.

5. Schválení návrhu složení hodnotící komise k řízení ke jmenování profesorem
doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkanka seznámila členy vědecké rady s návrhem složení hodnotící komise k řízení ke
jmenování profesorem doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie a požádala členy o případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů rady
nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu, a tak se přistoupilo k hlasování:
Výsledek hlasování:
PRO: 22 z 27 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2.
Návrh složení komise byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jakuba Grygara,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkanka (společně s profesorem Kandertem) seznámila členy vědecké rady s návrhem
složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D., v oboru Sociální a
kulturní antropologie a požádala členy o případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů
rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu, a tak se přistoupilo k hlasování:
Výsledek hlasování:
PRO: 23 z 27 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1.
Návrh složení komise byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

7. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Vítka, Dr., v oboru Filozofie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitanta, Mgr. Tomáše Vítka, Dr. Dále představila předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D., a členy habilitační komise: prof.
Miroslava Petříčka, Dr., prof. PhDr. Helenu Kurzovou, DrSc., prof. PhDr. Janu
Nechutovou, CSc. a doc. PhDr. Tomáše Nejeschlebu, Ph.D. Jednání vědecké rady se
zúčastnil předseda komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., a člen komise, doc. PhDr.
Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (oba jsou též členy VR FHS UK), ostatní členové komise se
z jednání omluvili.
7.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., a doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila.
7.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., doc. PhDr.
Ladislav Benyovszky, CSc., a doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila.
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7.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., seznámil Vědeckou radu
FHS UK s životopisem doktora Vítka, jeho publikační činností, přednáškovou činností,
studiem a habilitační prací monografického charakteru s názvem „Sedm mudrců a
jejich výroky“. Prof. Sokol krátce představil členům vědecké rady posudky oponentů,
které byly všechny kladné.
Prof. Sokol dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se
shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace dr. Vítka odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Tomáše Vítka,
Dr., docentem v oboru Filozofie.
Následně prof. Sokol vyzval dr. Vítka, aby přednesl habilitační přednášku s názvem
„Hérakleitos a jeho výroky podezřelé z neautenticity (o typologii dubiózních zlomků)“,
která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek.
7.4 Slova se ujal doktor Vítek a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán
prostor pro bohatou diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof.
Haškovcová, prof. Havelka, doc. Benyovszky, doc. Šubrt, prof. Kandert, prof. Maur a
další členové a vznesli otázky o rozsahu autentického korpusu Hérakleitova myšlení po
eventuální aplikaci navržené metody zkoumání, o výsledcích a vlivu habilitantova
bádání na vnímání obrazu Hérakleita, o zpochybněném obrazu Hérakleita jakožto
moralizátora, o mýtické složce v jeho vnímání a o možných adresátech Hérakleitových
výroků. Habilitant pohotově reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil
do diskuze a také se stručně vyjádřil k posudkům habilitační práce. Členové vědecké
rady se shodli na tom, že habilitační přednáška i odpovědi na otázky byly velmi
přesvědčivé.
7.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájila děkanka
jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkanka seznámila členy
Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzvala komisi pro hodnocení
habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko Vědecké radě FHS UK, což
komise vzápětí udělala (přitom stanovisko komise bylo kladné).
7.6 Poté se přistoupilo k tajnému hlasování. Z celkového počtu 27 členů VR FHS UK s
platným hlasovacím právem byli přítomní 24 členové. Kvorum nutné pro tajné
hlasování o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení 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 děkance výsledek tajného hlasování.
Děkanka posléze pozvala veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a oficiálně vyhlásila
výsledek tajného hlasování.
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tomáši
Vítkovi, Dr., v oboru Filozofie Vědeckou radou FHS UK jednomyslně schválen.
Výsledek hlasování:
PRO: 24 z 27 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0.
Zasedání následně opustili prof. Hroch a prof. Dvořáková.
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8. Habilitační řízení Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D., v oboru Filozofie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitanta, Mgr. Martina Nitscheho, Ph.D. Dále představila předsedu
habilitační komise, prof. PhDr. Ivana Blechu, CSc., a členy habilitační komise, doc.
PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc., prof. PhDr. Pavla Koubu, doc. Martina
Cajthamla, Ph.D., a prof. PhDr. Františka Novosáda, CSc. Jednání vědecké rady se
zúčastnili: předseda komise, prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc., a členové komise, doc.
PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., a prof. PhDr. Pavel Kouba; ostatní členové komise
se z jednání omluvili.
8.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., a doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila.
8.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habilitační
přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., doc. prom. fil. Karel Novotný,
M.A., Ph.D., a doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila.
8.3 Předseda habilitační komise, prof. Blecha, seznámil Vědeckou radu FHS UK s
životopisem doktora Nitscheho, jeho publikační činností, přednáškovou činností,
studiem a habilitační prací monografického charakteru s názvem „Fenomenologickotopologický pojem prostranství“. Prof. Blecha krátce představil členům vědecké rady
posudky oponentů, které byly všechny kladné.
Prof. Blecha dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se
shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace dr. Nitscheho odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Martina
Nitscheho, Ph.D., docentem v oboru Filozofie.
Následně prof. Blecha vyzval dr. Nitscheho, aby přednesl habilitační přednášku s
názvem „Transformativní hodnota umění“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří
předložených témat přednášek.
8.4 Slova se ujal dr. Nitsche a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán prostor
pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili: prof. Haškovcová, prof.
Sokol, prof. Šubrt, doc. Špinka, prof. Havelka a prof. Kouba. Položené dotazy se týkaly
náhledu na umění jakožto kategorii poznání, problematiky umění jakožto tržní
komodity, spojení pojmu krásy s uměním, vazby umění na biologické kořeny lidského
chování, významu estetické funkce a estetické normy pro hodnocení umění a také
historicko-sociologického kontextu jeho hodnocení, funkce estetického soudu a dalších
otázek. Habilitant reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil do diskuze
a také se stručně vyjádřil k habilitačním posudkům.
8.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájila děkanka
jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkanka seznámila členy
Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzvala komisi pro hodnocení
habilitační přednášky, aby přednesla své stanovisko Vědecké radě FHS UK, což komise
vzápětí udělala (přitom stanovisko komise bylo kladné).

6

8.6 Poté se přistoupilo k tajnému hlasování. Z celkového počtu 27 členů VR FHS UK s
platným hlasovacím právem bylo přítomno 22 členů. Kvorum nutné pro tajné hlasování
o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení 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 děkance výsledek tajného hlasování.
Děkanka posléze pozvala veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a oficiálně vyhlásila
výsledek tajného hlasování.
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Martinu
Nitschemu, Ph.D., v oboru Filozofie Vědeckou radou FHS UK schválen.
Výsledek hlasování:
PRO: 21 z 27 možných, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0.
Zasedání následně opustilo 7 členů vědecké rady.

9. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh nových členů komisí pro
státní závěrečné zkoušky na FHS UK a požádala je o schválení, příp. o připomínky k
návrhu:
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

(Univerzita Hradec Králové, Pedagogická
fakulta)
(FN Motol)
(Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví, Praha)
(ÚVN Praha, Kancelář veřejného ochránce
práv)

Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.
Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.

Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu.
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

10. Různé
Členové VR FHS UK se shodli, že další zasedání se pravděpodobně uskuteční 13. října
2016 od 14:00, přitom přesný čas a místo budou upřesněny e-mailem.
Docent Bojar oznámil děkance a členům vědecké rady rezignaci na svoje členství v radě
ke dni 30. 6. 2016 z osobních důvodů a zároveň předal děkance rezignační dopis.
Děkanka rezignaci přijala.

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další dotazy,
připomínky a záležitosti k projednání, děkanka všem poděkovala za účast a zasedání
vědecké rady ukončila.
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V Praze dne 21. června 2016

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
děkan FHS UK

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková
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