Praha, 18. 6. 2018
č.j.: UKFHS/57666/2018-2
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK
ZE DNE 14. ČERVNA 2018
Projednané body programu:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018
Program zasedání byl schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
21. března 2018
Zápis byl schválen.
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
ve dnech 20.–27. dubna 2018
Zápis byl schválen.
4. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Tomáše Hejduka,
Ph.D., v oboru Filozofie
Návrh složení komise byl schválen.
5. Schválení návrhu nových členů oborové rady GA UK
Návrh nových členů byl schválen.
6. Projednání podmínek pro habilitační a jmenovací řízení na FHS UK (posuzování
pedagogické činnosti)
Návrh podmínek byl řádně projednán.
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7. Projednání studijních plánů FHS UK pro akademický rok 2018/2019
Studijní plány byly řádně projednané.
8. Schválení návrhu doktorského studijního programu Sociální ekologie na FHS UK
(akreditační řízení)
Návrh studijního programu byl schválen.
9. Schválení návrhu nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Návrh nových členů komisí byl schválen.
10. Projednání návrhu opatření děkana Statut Komise pro etiku ve výzkumu na FHS
UK
Návrh opatření děkana byl řádně projednán.
11. Různé
Další zasedání VR FHS UK pravděpodobně proběhne v první polovině října a v listopadu
2018. Přesné informace budou rozeslány e-mailem.
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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. Vladimíra Dvořáková, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, 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
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
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:
6 členů s platným hlasovacím právem
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Prezenční listina je součástí zápisu.
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1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018
Děkanka seznámila členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a
přednesla stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Zároveň navrhla
zařadit do programu další bod, a sice projednání návrhu opatření děkana Statut Komise pro etiku ve výzkumu na FHS UK. Nikdo neměl k programu připomínky.
Program zasedání byl schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
21. března 2018
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 se uskutečnilo ve dnech 20.–27. dubna 2018
Děkanka stručně představila zápis z hlasování per rollam vědecké rady a poté požádala členy o případné připomínky k zápisu. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh
na opravu zápisu.
Zápis byl schválen.
4. Schválení návrhu složení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Tomáše Hejduka,
Ph.D., v oboru Filozofie
Děkanka předložila vědecké radě návrh složení komise k habilitačnímu řízení Mgr.
Tomáše Hejduka, Ph.D., (FF Univerzita Pardubice) v oboru Filozofie: předseda komise
prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP), a členové komise prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc. (FHS
UK), doc. Karel Novotný, MA, Ph.D., DSc. (FHS UK), doc. Erika Lalíková, Ph.D. (FF UK v
Bratislavě), a doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (FF MU). Dále se přistoupilo k hlasování.
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Výsledek hlasování:
Stav hlasování

Schváleno

Počet členů VR fakulty celkem

26

Počet přítomných členů VR fakulty

20

Počet kladných hlasů

20

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

0

Počet neplatných hlasů

0

Návrh složení komise byl schválen.
5. Schválení návrhu nových členů oborové rady GA UK
Děkanka předložila vědecké radě návrh nových členů oborové rady GA UK pro funkční období 2018–2021. Do oborové rady sekce A: společenské vědy v oboru HN – Historie, národopis navrhla nominovat prof. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D., a doc. Dr. Phil.
Pavla Himla. Do oborové rady sekce A: společenské vědy v oboru SP – Sociologie, politologie navrhla nominovat Mgr. Petru Ezzeddine, Ph.D., a PhDr. Marka Halbicha, Ph.D.
Dále se přistoupilo k hlasování.
Výsledek hlasování:
Stav hlasování

Schváleno

Počet členů VR fakulty celkem

26

Počet přítomných členů VR fakulty

20

Počet kladných hlasů

20

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

0
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Počet neplatných hlasů

0

Návrh nových členů byl schválen.
6. Projednání podmínek pro habilitační a jmenovací řízení na FHS UK (posuzování
pedagogické činnosti)
Proděkan pro vědu a výzkum FHS UK doc. Marek Skovajsa představil členům vědecké
rady souhrnnou informaci o ukazatelích sledovaných při posuzování pedagogické
činnosti v habilitačních a jmenovacích řízeních na FHS UK a požádal členy o případné
připomínky a komentáře. Do diskuze se zapojili prof. Pešek, prof. Dvořáková, doc.
Špinka, prof. Sokol, prof. Štech, prof. Havelka, prof. Wilhelm a doc. Pinc. Členové se
shodli na tom, že je potřeba přihlížet k pedagogické praxi uchazečů ve všech jejích
aspektech a posuzovat ji v celkovém kontextu uchazečova působení. Pedagogická činnost by měla být vykonávána soustavně přinejmenším v posledních třech letech u habilitačního řízení a v posledních pěti letech u jmenovacího řízení (příp. je potřeba přihlížet k zvláštním situacím hodným zřetele, např. mateřská dovolená, badatelský pobyt v zahraničí apod.). Při hodnocení kandidátů s delší praxí má být přihlédnuto i
k jejich dřívějšímu pedagogickému působení. Habilitant by dále měl mít zkušenost
s vedením minimálně dvou obhájených kvalifikačních prací (na bakalářské a/nebo
magisterské úrovni), vedení disertačních prací včetně minimálně jednoho absolventa
doktorského studia je povinné pouze pro uchazeče o jmenovací řízení. Publikace pedagogického charakteru (učebnice apod.) jsou při hodnocení sledovány, ale není třeba je vyžadovat. Habilitační a hodnoticí komise mají kvalitě a rozsahu pedagogické
činnosti věnovat náležitou pozornost.
Návrh podmínek byl řádně projednán.
7. Projednání studijních plánů FHS UK pro akademický rok 2018/2019
Děkanka předložila vědecké radě k projednání návrh studijních plánů bakalářských a
navazujících magisterských oborů na FHS UK pro akademický rok 2018/2019 a uved-
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la, že předkládané studijní plány byly připravené dle stávajících akreditačních podmínek, zároveň však s ohledem na připravované změny v příštím akademickém roce.
Studijní plány byly řádně projednány.
8. Schválení návrhu doktorského studijního programu Sociální ekologie na FHS
UK (akreditační řízení)
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh doktorského studijního programu Sociální ekologie připravovaného pro účely akreditačního řízení a požádala
členy o případné připomínky. Dále se přistoupilo k hlasování.
Výsledek hlasování:
Stav hlasování

Schváleno

Počet členů VR fakulty celkem

26

Počet přítomných členů VR fakulty

20

Počet kladných hlasů

18

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

2

Počet neplatných hlasů

0

Návrh studijního programu byl schválen.
9. Schválení návrhu nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh nového člena komisí pro
státní závěrečné zkoušky na FHS UK:
-

Prof. Saulius Geniusas (Department of Philosophy, The Chinese University of
Hong Kong); navrhuje: doc. Karel Novotný (pracoviště oboru Německé a francouzské filozofie)

Dále se přistoupilo k hlasování.
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Výsledek hlasování:
Stav hlasování

Schváleno

Počet členů VR fakulty celkem

26

Počet přítomných členů VR fakulty

20

Počet kladných hlasů

20

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

0

Počet neplatných hlasů

0

Návrh nových členů komisí byl schválen.
10. Projednání návrhu opatření děkana Statut Komise pro etiku ve výzkumu na
FHS UK
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh připravovaného opatření děkana Statut Komise pro etiku ve výzkumu na FHS UK, jež vychází z opatření rektora č.
74/2017 Statut Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy. Dále požádala členy
o případné připomínky. Nikdo nevznesl žádný návrh na opravu opatření.
Návrh opatření děkana byl řádně projednán.
11. Různé
Další zasedání VR FHS UK pravděpodobně proběhne v první polovině října a v listopadu 2018. Přesné informace budou rozeslány e-mailem.
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu pro účely FHS UK řádně pokračuje.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
děkan FHS UK
Zapsala: Mgr. Kateřina Tourková
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