Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 2. března 2017
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 2. března 2017
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
13. října 2016
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Filozofie, studijního oboru Německá a francouzská filozofie
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
5. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Humanitní studia, studijního oboru Studia dlouhověkosti
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
6. Schválení nehabilitovaných školitelů doktorských oborů na FHS UK
- návrh byl odložen k projednání na dalším zasedání
7. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Veroniky Čapské,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Veroniky Čapské, Ph.D., bylo
Vědeckou radou FHS UK schváleno
8. Habilitační řízení Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
- řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Jakubu
Grygarovi, Ph.D., Vědeckou radou FHS UK schválen
9. Oblasti vzdělávání
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
10. Vědní oblasti
- materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán
11. Různé
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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.
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. 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. 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.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. RNDr. Marek Špinka CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

0 ze 2 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
5 členů s platným hlasovacím právem
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu.
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1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 2. března 2017
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
13. října 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 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:
PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
PhDr. Michal Růžička, Ph.D.

(FHS UK)
(FF UK, FHS UK)
(FHS UK, Institut sociologie Universität
Wien)
(FHS UK, doktorandka Univerzity
Palackého v Olomouci)

Mgr. Romana Žihlavníková

Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek na opravu návrhu.
Návrh byl Vědeckou radou FHS UK schválen.
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Filozofie, studijního oboru Německá a francouzská filozofie
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny ve složení
oborové rady doktorského studijního programu Filozofie, studijního oboru Německá a
francouzská filozofie – odvolání člena oborové rady prof. PhDr. Pavla Kouby, jenž na
svou funkci rezignoval, a jmenování nového člena doc. Martina Nitscheho, Ph.D. Nikdo
z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
5. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Humanitní studia, studijního oboru Studia dlouhověkosti
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny ve složení
oborové rady doktorského studijního programu Humanitní studia, studijního oboru
Studia dlouhověkosti. Jedná se o doplnění do oborové rady tří nových členů: Prof. Steva
Iliffa, MUDr. Boženy Juraškové, Ph.D., a prof. MUDr. Sylvie Dusilové Sulkové, DrSc.
Nikdo z členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky.
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Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
6. Schválení nehabilitovaných školitelů doktorských oborů na FHS UK
Děkanka předložila vědecké radě seznam nehabilitovaných školitelů doktorských oborů
na FHS UK, kteří dle nařízení vlády 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve
vysokém školství, musí být schváleni vědeckou radou fakulty, a vyzvala členy
k diskuzi. Do rozpravy se zapojili prof. Haškovcová, prof. Dvořáková, prof. Wilhelm,
prof. Havelka, doc. Benyovszky a další a vznesli požadavek na doplnění předložených
údajů o navrhovaných členech a také na opětovné projednání seznamu příslušnými
oborovými radami a následné nové projednání na dalším zasedání Vědecké rady FHS
UK. Děkanka se vyjádřila k jednotlivým požadavkům a souhlasila s jejich opětovným
projednáním na dalším zasedání.
Bod programu byl odložen k projednání na dalším zasedání.
7. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Veroniky Čapské,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkanka seznámila členy vědecké rady s návrhem složení komise k habilitačnímu
řízení Mgr. Veroniky Čapské, 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.
Výsledek hlasování:
Stav hlasování
Počet členů VR fakulty celkem
Počet přítomných členů VR fakulty
Počet kladných hlasů
Počet záporných hlasů
Zdrželo se
Počet neplatných hlasů

Schváleno
26
21
20
0
1
0

Složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Veroniky Čapské, Ph.D., bylo Vědeckou
radou FHS UK schváleno.
8. Habilitační řízení Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitanta Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D. Dále představila předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., a členy habilitační komise: prof. Miloše
Havelku, CSc., doc. Petra Lozoviuka, Ph.D., prof. zw. dr hab. Halinu Rusek a doc.
PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. Jednání vědecké rady se zúčastnil předseda komise, profesor
Kandert, a členové komise, profesor Havelka a docent Szaló, ostatní členové komise se
jednání nezúčastnili.
8.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., 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).
8.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., doc. PhDr.
Tomáš Nejeschleba, Ph.D., a doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila
(PRO: 21 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0).
8.3 Předseda habilitační komise, prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., seznámil Vědeckou
radu FHS UK s životopisem doktora Grygara, jeho publikační a přednáškovou činností,
studiem a habilitační prací monografického charakteru s názvem „Děvušky a cigarety:
o hranicích, migraci a moci“. 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. Grygara odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Jakuba
Grygara, Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie.
Následně děkanka vyzvala dr. Grygara, aby přednesl habilitační přednášku s názvem
„Každodenní multikulturalismus a sociomateriální blízkost: příklad vietnamské
gastronomie v ČR“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených témat
přednášek.
8.4 Slova se ujal doktor Grygar a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán
prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Sokol, doc.
Pinc, prof. Wilhelm, prof. Kandert, prof. Havelka a další členové a vznesli otázky o
možné proměně vztahů mezi Čechy a vietnamskou menšinou v ČR, adaptačním
mechanismu Vietnamců v zahraničí 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 přesvědčivé.
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 (stanovisko komise bylo kladné).
8.6 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.
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Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Jakubu
Grygarovi, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie Vědeckou radou FHS
UK schválen.
Výsledek hlasování:
Stav hlasování
Počet členů VR fakulty celkem
Počet přítomných členů VR fakulty
Počet kladných hlasů
Počet záporných hlasů
Zdrželo se
Počet neplatných hlasů

Schváleno
26
21
18
3
0
0

9. Oblasti vzdělávání
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s novým systémem tzv.
institucionálních akreditací a s ním spojenou problematikou tzv. oblastí vzdělávání,
které vyjmenovává nový VŠ zákon. Seznámila VR s návrhem předpokládaných oblastí
vzdělávání, o které bude žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci UK, a
předložila k projednání návrh oblastí vzdělávání, v nichž hodlá akreditovat svoje
studijní programy FHS. Poté vyzvala členy k diskuzi a případným připomínkám. Do
rozpravy se zapojili doc. Horský, doc. Špinka, prof. Kandert, prof. Havelka, prof.
Wilhelm, prof. Haškovcová a další a společně s děkankou projednávali zejména otázku
možného zapojení či nezapojení FHS UK do oblasti vzdělávání č. 23. Psychologie, č.
24. Sociální práce, č. 5 Ekonomické obory a č. 18. Mediální a komunikační studia.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
10. Vědní oblasti
Děkanka a proděkan pro vědu a výzkum FHS UK, doc. Marek Skovajsa, stručně
seznámili členy Vědecké rady FHS UK s očekávanými změnami v oblasti hodnocení
vědecké a tvůrčí činnosti na UK, tj. s vnitřním hodnocením kvality vědecké činnosti, jež
vyplývá z novelizovaného vysokoškolského zákona, a s hodnocením podle nově
schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 17+). V souvislosti
s iniciativou RUK na zavedení „převodníku oborů“ pro různé druhy hodnocení
předložili k projednání návrh rozdělení vědních oblastí na FHS UK v rámci základního
členění podle Frascati manuálu. Do rozpravy se zapojili prof. Havelka, prof. Wilhelm,
doc. Pinc a další.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
11. Různé
Předběžné termíny dalších zasedání: 20. 4. a 15. 6. 2017 (reálné termíny zasedání budou
upřesněny později).
V Praze dne 8. března 2017

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

Zapsala: Mgr. Kateřina Tourková
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