ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK
ZE DNE 5. ŘÍJNA 2017
Projednané body programu:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. října 2017
- Program zasedání byl schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo 2. března
2017
- Zápis byl schválen.
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK, které proběhlo ve
dnech 12.–19. 6. 2017
- Zápis byl schválen.
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Historické vědy/ Soudobé evropské dějiny (studijním oboru), programu
Geschichte / Moderne Europäische Geschichte (studijním oboru) a programu
History Contemporary European History (studijním oboru)
- Materiál byl projednán.
5. Schválení nehabilitovaných školitelů doktorských studijních oborů na FHS UK
- Návrh byl schválen.
6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Ivana Murina,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
- Návrh byl schválen.
7. Habilitační řízení Mgr. Veroniky Čapské, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
- Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr.
Veronice Čapské, Ph.D., schválen.
8. Schválení návrhu na jmenování nového koordinátora programu Progres Q18
Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017–2021)
- Návrh byl schválen.
9. Schválení nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
- Návrh nového člena komisí pro SZZ, Mgr. Ondřeje Klípy, Ph.D., byl
schválen.
10. Různé
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
20 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
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.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
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
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
doc. RNDr. Marek Špinka CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

0 ze 2 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
6 členů s platným hlasovacím právem
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prezenční a hlasovací listina jsou součástí zápisu.
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1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 5. října 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 schválen.

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
2. března 2017
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 schválen.
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK, které proběhlo ve
dnech 12.–19. 6. 2017
Děkanka stručně představila zápis z hlasování per rollam vědecké rady a poté požádala
členy o případné připomínky. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh na opravu
zápisu.
Zápis byl schválen.
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Historické vědy/ Soudobé evropské dějiny (studijním oboru), programu
Geschichte / Moderne Europäische Geschichte (studijním oboru) a programu
History Contemporary European History (studijním oboru)
Děkanka předložila Vědecké radě FHS UK k projednání návrh změny ve složení
oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy/ Soudobé evropské
dějiny (studijním oboru), programu Geschichte / Moderne Europäische Geschichte
(studijním oboru) a programu History Contemporary European History (studijním
oboru) – odvolání člena oborové rady prof. Mgr. Martina Putny, Ph.D., který na svou
funkci rezignoval, a jmenování nového člena doc. ak. mal. Jaroslava Alta. Nikdo z
členů rady nevznesl k tomuto návrhu žádné připomínky.
Materiál byl projednán.
5. 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. Jednalo se o opětovné projednání tohoto bodu, který byl na minulém zasedání
odložen s požadavkem na dopracování. Do rozpravy se zapojili prof. Haškovcová, prof.
Havelka, doc. Skovajsa a další členové. Dále se přistoupilo k hlasování.
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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
20
20
0
0
0

Návrh byl schválen.
6. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení PhDr. Ivana Murina,
Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie
Děkanka seznámila členy vědecké rady s návrhem složení komise k habilitačnímu
řízení Mgr. Ivana Murina, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie a požádala
členy o případné připomínky k návrhu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný požadavek
na jeho změnu.
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
20
20
0
0
0

Návrh byl schválen.
7. Habilitační řízení Mgr. Veroniky Čapské, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitantku, Mgr. Veroniku Čapskou, Ph.D. Dále představila předsedu
habilitační komise, prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc., a členy habilitační komise: prof.
Miloše Havelku, CSc., prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc., prof. PhDr. Milenu
Lenderovou, CSc., a doc. PhDr. Marii Ryantovou, CSc. Jednání vědecké rady se
zúčastnil předseda komise, profesor Maur, členové komise, profesor Havelka, profesor
Hroch, docentka Ryantová a také oponenti habilitační práce, docent Jan Horský,
doktorka Eva Kowalská a docentka Radmila Prchal Pavlíčková.
7.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlasování
byli zvoleni docentka Marie Dohnalová a docent Karel Novotný.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0,
ZDRŽELI SE: 0).
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7.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni profesor Jiří Pešek, profesor Jan Sokol a profesor
Josef Kandert.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schválila
(PRO: 18 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2).
7.3 Předseda habilitační komise, profesor Maur, seznámil Vědeckou radu FHS UK s
životopisem doktorky Čapské, její publikační a přednáškovou činností, studiem a
habilitační prací monografického charakteru s názvem „Mezi texty a textiliemi.
(Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a
osvícenství“. Prof. Maur krátce představil členům vědecké rady posudky oponentů,
které byly všechny kladné.
Prof. Maur dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se
shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace dr. Čapské odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Veroniky
Čapské, Ph.D., docentkou v oboru Sociální a kulturní antropologie.
Následně děkanka vyzvala dr. Čapskou, aby přednesla habilitační přednášku s názvem
„Reprezentace a praxe směny darů v ego-dokumentech 17. a 18. století ve
středoevropském prostředí“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří předložených
témat přednášek.
7.4 Slova se ujala dr. Čapská a proslovila zvolenou přednášku. Poté byl ponechán
prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Sokol, doc.
Pinc, prof. Havelka, prof. Kandert, prof. Marcelli, prof. Haškovcová, doc. Dohnalová a
další členové a vznesli otázky o pojetí nezištnosti a tématu vracení půjček, o pohledu
na věc z hlediska obdarovaného atd. Habilitantka pohotově reagovala na všechny
položené dotazy a aktivně se zapojila do diskuze a posléze se také stručně vyjádřila k
posudkům habilitační práce.
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 (stanovisko komise bylo kladné).
7.6 Poté se přistoupilo k tajnému hlasování. Z celkového počtu 26 členů VR FHS UK s
platným hlasovacím právem bylo přítomno 20 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 habilitantku zpět do místnosti a oficiálně
vyhlásila výsledek tajného hlasování.
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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
20
20
0
0
0

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Veronice
Čapské, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní antropologie Vědeckou radou FHS UK
schválen.
8. Schválení návrhu na jmenování nového koordinátora programu Progres Q18
Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017–2021)
Děkanka představila členům vědecké rady návrh na jmenování nového koordinátora
programu Progres Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017–
2021) – prof. PhDr. Jaroslava Kučeru, CSc., – a uvedla, že dosavadní koordinátor, doc.
PhDr. Michal Kubát, Ph.D., na svou funkci rezignoval. Návrh na jmenování nového
koordinátora schválila na svém zasedání dne 14. června 2017 vědecká rada Fakulty
sociálních věd UK. S ohledem na pravidla programu Progres, která vyžadují, aby
nového koordinátora schválily rovněž vědecké rady všech zúčastněných fakult, je třeba,
aby tento návrh projednala i vědecká rada FHS UK. Poté požádala děkanka členy o
případné připomínky, následně se přistoupilo k hlasování.
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
20
19
0
1
0

Návrh byl schválen.
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. Ondřej Klípa, Ph.D. (navrhovatel: Katedra studií občanské společnosti
FHS UK), Mgr. Marcel Dubovec, Mgr. Vlastimil Jílek a Mgr. Vojtěch Štěrba
(Filosofický modul FHS UK). Na základě diskuze, do které se zapojili doc.
Benyovszky, dr. Pětová, prof. Sokol, prof. Wilhelm a další členové bylo rozhodnuto
upustit od projednání a schválení návrhu tří nových členů komisí za Filosofický modul
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a přistoupit k hlasování o schválení pouze jednoho nového člena komisí pro SZZ –
Mgr. Ondřeje Klípy, Ph.D.
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
20
19
0
1
0

Návrh nového člena komisí pro SZZ, Mgr. Ondřeje Klípy, Ph.D., byl schválen.
10. Různé
Termín dalšího zasedání bude upřesněn později (pravděpodobně proběhne v lednu či v
únoru).
Fakulta vydala Výroční zprávu o činnosti, kterou děkanka předložila členům vědecké
rady.
V srpnu začaly stavebné práce v objektu budoucího sídla FHS UK v Troji.
Docent Jiří Šubrt rezignoval na své členství ve vědecké radě. Novým řádným členem
Vědecké rady FHS UK se stal docent Marek Skovajsa.

V Praze dne 11. října 2017

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

Zapsala: Mgr. Kateřina Tourková
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