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Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK 

ze dne 13. října 2016 
 
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 

 

  

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 13. října 2016 

- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen  

 

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

21. června 2016 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

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

uskutečnilo od 20. do 27. září 2016 včetně 

- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

4. Projednání návrhu změny ve složení rady programu PRVOUK 20 Kulturní, 

sociální a historická antropologie 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

5. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního 

programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

6. Projednání návrhu změny garanta doktorského studijního programu Sociální 

politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

7. Projednání návrhu změny garanta navazujícího magisterského oboru Evropské 

kulturní a duchovní dějiny 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

8. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK  

- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen 

9. Habilitační řízení PhDr. Miroslava Nožiny, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 

- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. 

Miroslavu Nožinovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen 

 

10. Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 

- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. PhDr. 

Zdeňku Nešporovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen 

  

11. Projednání přihlášek FHS UK do programu PROGRES 

- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán 

 

12. Různé 

- Byly upřesněny nové termíny zasedání VR FHS UK.  
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:  
 

 

21 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem 

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, 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. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 

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

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 

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 ze 3 čestných členů 
 

 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK: 

 

5 členů s platným hlasovacím právem 

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

doc. Ing. Karel Müller, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 

 

 

 

Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu. 
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V 14:15 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 Miroslava Nožinu, a také uchazeče o řízení ke jmenování 

profesorem, docenta Zdeňka Nešpora. 

 

 

 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 13. října 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  

21. června 2016 

Děkanka stručně představila zápis ze zasedání vědecké rady a poté požádala členy 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 20. do 27. září 2016 včetně 

Děkanka stručně představila zápis z hlasování vědecké rady per rollam 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. 

 

 

  

4. Projednání návrhu změny ve složení rady programu PRVOUK 20 Kulturní, 

sociální a historická antropologie 
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny ve složení rady 

programu PRVOUK 20 Kulturní, sociální a historická antropologie. Novým 

navrženým členem rady je Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., z FSV UK (přítomný na 

zasedání), který ve své funkci vystřídá prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., přitom oba 

kolegové jsou s uvedenou změnou srozuměni. K návrhu předložila děkanka informace o 

pracovním zařazení a vědecké a publikační činnosti doktora Grygara a požádala členy o 

případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné 

připomínky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 
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5. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního 

programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce 

Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny ve složení 

oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, 

studijního oboru Sociální práce. Vzhledem k požadavku o navýšení počtu členů 

oborové rady zmíněného studijního programu a oboru, které fakultě předložila 

Akreditační komise MŠMT, navrhla děkanka dva nové členy rady: doc. PhDr. Alici 

Gojovou, Ph.D., a prof. Dr. Larse Uggerhøje. Oba zmínění kolegové vyjádřili souhlas 

se svou nominací. K návrhu předložila děkanka informace o pracovním zařazení a 

vědecké a publikační činnosti obou kolegů a požádala členy o případné připomínky k 

návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

 

 

 

6. Projednání návrhu změny garanta doktorského studijního programu Sociální 

politika a sociální práce, studijního oboru Sociální práce 

Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny garanta 

doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce, studijního oboru 

Sociální práce. Jedná se o návrh na odvolání garanta zmíněného doktorského studijního 

programu a oboru – doc. PhDr. Oldřicha Matouška z FF UK – a návrh na jmenování 

garanta tohoto programu a oboru – doc. PhDr. Zuzany Havrdové, CSc., z FHS UK. 

Změna je vzájemně domluvena jak mezi uvedenými kolegy, tak mezi děkankami 

zúčastněných fakult. Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

 

 

 

7. Projednání návrhu změny garanta navazujícího magisterského oboru Evropské 

kulturní a duchovní dějiny 

V souvislosti s rezignací stávajícího garanta, prof. Mgr. Martina Putny, Dr., předložila 

děkanka Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny garanta navazujícího 

magisterského oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny. Novým garantem zmíněného 

studijního oboru navrhla jmenovat doc. Mgr. Jakuba Češku, Ph.D., jehož kvalifikační a 

odborné charakteristiky plně odpovídají požadavkům na tuto pozici. Doc. Češka s 

návrhem nominace souhlasí. Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné 

připomínky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

 

 

 

8. 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. František Kalenda  (FHS UK)  

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (FHS UK) 

Mgr. Alžběta Wolfová (FHS UK) 
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Mgr. Josef Matoušek (FHS UK)  

Mgr. Michael Koliha (Holubová advokáti s.r.o.) 

Mgr. et. Mgr. Lucie Janoušková (COMPAG s.r.o., Spol. Legal Corp.) 

 

Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu. 

 

Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen. 

 

 

 

9. Habilitační řízení PhDr. Miroslava Nožiny, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní 

antropologie 

Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a 

přivítala habilitanta, PhDr. Miroslava Nožinu, Ph.D. Dále představila předsedu 

habilitační komise, prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., a členy habilitační komise: doc. 

PhDr. Františka Vrhela, CSc., prof. PhDr. Maxmiliána Strmisku, Ph.D., prof. PhDr. 

Vladimíru Dvořákovou, CSc., a Mgr. Petra Komerse, Ph.D. Jednání vědecké rady se 

zúčastnil předseda komise, prof. Kandert, a členové komise, prof. Dvořáková a Mgr. 

Petr Komers, Ph.D., ostatní členové komise se jednání nezúčastnili. 

 

9.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování 

byli zvoleni doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., a doc. PhDr. Ladislav 

Benyovszky, CSc.  

 

Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 1, 

ZDRŽELI SE: 0).  

 

9.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení 

habilitační přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., doc. PhDr. Jiří 

Šubrt, CSc., a doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 

 

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila 

(PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2). 

 

9.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., seznámil Vědeckou 

radu FHS UK s životopisem doktora Nožiny, jeho publikační a přednáškovou činností, 

studiem a habilitační prací monografického charakteru s názvem „Barma: Etnický 

problém, válka a boj za demokracii“. Prof. Kandert krátce představil členům vědecké 

rady posudky oponentů, které byly všechny kladné. 

Prof. Kandert dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se 

shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace dr. Nožiny odpovídá všem nárokům a 

podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně 

doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování PhDr. Miroslava 

Nožiny, Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie.  

Následně prof. Kandert vyzval dr. Nožinu, aby přednesl habilitační přednášku s 

názvem „Etnický konflikt v Myanmaru a problém budování občanské společnosti“, 

která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 

9.4 Slova se ujal doktor Nožina a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán 

prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Sokol, prof. 

Havelka, prof. Pešek, doc. Špinka, prof. Haškovcová, prof. Wilhelm a další členové a 

vznesli otázky o jazykové situaci a kulturních proměnách v Barmě, podmínkách pro 
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formování barmského národa, vztazích mezi Barmou a Českou republikou atd. 

Habilitant pohotově reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil do 

diskuze a posléze se také stručně vyjádřil k  posudkům habilitační práce. Členové 

vědecké rady se shodli na tom, že habilitační přednáška i odpovědi na otázky byly 

velmi přesvědčivé. 

 

9.5 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 (stanovisko komise bylo kladné). 

 

9.6 Poté se přistoupilo k tajnému hlasování. Z celkového počtu 26 členů VR FHS UK s 

platným hlasovacím právem byl přítomen 21 člen. 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“ PhDr. Miroslavu 

Nožinovi, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie Vědeckou radou FHS UK 

jednomyslně schválen. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 21 

Počet kladných hlasů 21 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

 

  

10. Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., v oboru 

Sociální a kulturní antropologie 

Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem řízení ke jmenování 

profesorem a přivítala uchazeče, doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D. Dále představila 

předsedu komise ke jmenovacímu řízení, prof. PhDr. Jiřího Peška, CSc., a členy 

komise: prof. PhDr. Jiřího Hanuše, prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., prof. PhDr. 

Milenu Lenderovou, CSc., a prof. PhDr. Iva Možného, CSc. Jednání vědecké rady se 

zúčastnili: předseda komise, prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., a člen komise, prof. PhDr. 

Josef Kandert, CSc., ostatní členové komise se jednání nezúčastnili. Jednání se též jako 

host zúčastnil doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., ze Sociologického ústavu AV ČR. 

 

10.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné 

hlasování byli zvoleni doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., a doc. PhDr. 

Ladislav Benyovszky, CSc.  
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Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 21 z 26 možných, PROTI: 0, 

ZDRŽELI SE: 0). 

 

10.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení 

přednášky k řízení ke jmenování profesorem byli zvoleni prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., 

prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., a doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 

 

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení přednášky k řízení ke jmenování 

profesorem schválila (PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2). 

 

10.3 Předseda komise ke jmenovacímu řízení, prof. Pešek, seznámil Vědeckou radu 

FHS UK s životopisem docenta Nešpora, jeho publikační a přednáškovou činností.  

Prof. Pešek dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem komise k řízení ke jmenování 

profesorem, která se shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace doc. Nešpora 

odpovídá všem nárokům a podmínkám řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 

Karlově. Komise jednomyslně doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na 

jmenování doc. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., profesorem v oboru Sociální a kulturní 

antropologie.  

Následně prof. Pešek vyzval doc. Nešpora, aby přednesl přednášku k řízení ke 

jmenování profesorem s názvem „Nejateističtější národ světa? Paradoxy moderní a 

současné české ne/religiozity“, která byla komisí k řízení ke jmenování profesorem 

vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

  

10.4 Slova se ujal doc. Nešpor a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán 

prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili: prof. Haškovcová, 

prof. Pešek, doc. Špinka, prof. Hroch, prof. Wilhelm, prof. Štech a prof. Marcelli. 

Položené dotazy se týkaly celoevropského rozměru ateismu, stavu religiozity v jiných 

státech, vztahu obyvatel ČR ke křesťanství i k jiným náboženským hnutím či církvím 

atd. Uchazeč reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil do diskuze. Dále 

na žádost děkanky předložil koncepci své vědecké práce a výuky v daném oboru: dle 

doc. Nešpora v současné době v České republice neexistuje žádné odborné pracoviště, 

které by zkoumalo současnou českou religiozitu, a proto se doc. Nešpor snaží tuto 

potřebnou činnost suplovat a rovněž se pokouší o její postupnou institucionalizaci.  

 

10.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájila děkanka 

jednání vědecké rady o řízení ke jmenování profesorem s vyloučením veřejnosti. 

Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlasování a vyzvala 

komisi pro hodnocení přednášky k řízení ke jmenování profesorem, aby přednesla své 

stanovisko Vědecké radě FHS UK, což komise vzápětí udělala (stanovisko komise bylo 

kladné). 

 

10.6 Poté se přistoupilo k tajnému hlasování. Z celkového počtu 26 členů VR FHS UK 

s platným hlasovacím právem bylo přítomno 21 členů. Kvorum nutné pro tajné 

hlasování o řízení ke jmenování profesorem 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 uchazeče o řízení ke jmenování profesorem zpět 

do místnosti a oficiálně vyhlásila výsledek tajného hlasování. 
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Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. PhDr. 

Zdeňku Nešporovi, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie Vědeckou radou 

FHS UK schválen. 

 

Výsledek hlasování: 

 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 21 

Počet kladných hlasů 20 

Počet záporných hlasů 1 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

 

 

11. Projednání přihlášek FHS UK do programu PROGRES 

Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh přihlášek FHS UK do 

programu PROGRES a požádala členy o případné připomínky k návrhu. Profesor 

Wilhelm vznesl dotaz na důvod nízké účasti FHS UK na společném programu s 2LF 

Dětská a vývojová neurologie (za FHS UK se ho účastní pouze dr. Gabriela Seidlová 

Málková). Děkanka, doc. Benyovszky a doc. Marek Skovajsa, proděkan pro vědu a 

výzkum, uvedli, že důvodem je to, že doktorka Málková je jediná specialistka na FHS 

v tomto oboru, což ale zároveň neporušuje žádnou z podmínek programu. 

Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky. 

 

Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán. 

 

 

 

12. Různé 

Děkanka vysvětlila členům VR FHS UK důvod konání tohoto (a pravděpodobně také 

následujících) zasedání v Karolinu (komplikovaná prostorová situace v Jinonicích) a 

také vyhlásila nové možné termíny zasedání: 8. 12. 2016, 16. 2. 2017, 20. 4. 2017 a 15. 

6. 2017 (reálné termíny zasedání budou upřesněny později e-mailem).  

 

 

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. 

 

 

 

V Praze dne 17. října 2016                          Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.                                              

                      děkan FHS UK 

 

 

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková 
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