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Praha, 1. 2. 2019 

č.j.: UKFHS/11401/2019-8 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK 

ZE DNE 31. LEDNA 2019 

 

Projednané body programu: 

  

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 31. ledna 2019 
Program zasedání byl schválen. 

 

2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo  
dne 8. listopadu 2018 

Zápis byl schválen. 

 

3. Projednání nominace prof. Miloše Havelky, CSc., na udělení výzkumné podpory  
Donatio Universitatis Carolinae 
Návrh nominace byl řádně projednán. 

 

4. Schválení návrhů navazujících magisterských studijních programů Deutsche und 
französische Philosophie, Genderová studia, Orální historie – soudobé dějiny, Studia 
občanské společnosti a Výzkum v psychologii 
Návrh studijních programů byl schválen. 

 

5. Schválení návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování pro-
fesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie 
Návrh žádosti o akreditaci byl schválen. 

 

6. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D., v oboru Filozofie 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tomáši Hejdukovi, 
Ph.D., schválen. 
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7. Řízení ke jmenování profesorem doc. Karla Novotného, M.A., Ph.D, DSc., v oboru Fi-
lozofie 
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. Karlu Novotnému, 
M.A., Ph.D, DSc., schválen. 

 
8. Různé 

Dne 25. dubna 2019 proběhne volba kandidáta na děkana FHS UK pro období 2019—2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

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. 
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. 
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. 
doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 
prof. Jan Sokol, Ph.D., 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 

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. 
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. 
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 
doc. Ing. Karel Müller, CSc. 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. 
doc. RNDr. Marek Špinka CSc. 
 

Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu. 
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Děkanka uvítala všechny přítomné členy Vědecké rady FHS UK a také hosty zasedání. Dále se 

přistoupilo k jednotlivým bodům jednání. 

 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 31. ledna 2019 

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  

dne 8. listopadu 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. Projednání nominace prof. Miloše Havelky, CSc., na udělení výzkumné podpory  

Donatio Universitatis Carolinae 

Děkanka informovala členy vědecké rady o záměru vedení fakulty nominovat prof. 

Miloše Havelku, CSc., na udělení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. 

Prof. Miloš Havelka stručně představil svůj výzkumný záměr. Nikdo neměl k této in-

formaci připomínky. 

Návrh nominace byl řádně projednán. 

 

4. Schválení návrhů navazujících magisterských studijních programů Deutsche 

und französische Philosophie, Genderová studia, Orální historie – soudobé dějiny, 

Studia občanské společnosti a Výzkum v psychologii 

Děkanka představila členům vědecké rady návrh navazujících magisterských studij-

ních programů Deutsche und französische Philosophie (s výukou v NJ v prezenční 
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formě studia), Genderová studia (s výukou v ČJ v prezenční a kombinované formě stu-

dia a s výukou v AJ v prezenční formě studia), Orální historie – soudobé dějiny (s výu-

kou v ČJ a AJ v prezenční, kombinované a distanční formě studia), Studia občanské 

společnosti (s výukou v ČJ v prezenční a kombinované formě studia) a Výzkum v psy-

chologii (v ČJ a AJ v prezenční formě studia). Všechny návrhy projednal na svém zase-

dání dne 24. 1. 2019 Akademický senát FHS UK. Následně se přistoupilo k hlasování o 

jednotlivých programech. 

 

Deutsche und französische Philosophie 

  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 studijního programu byl schválen. 

 

Genderová studia 

  Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 20 

Počet kladných hlasů 17 

Počet záporných hlasů 1 

Zdrželo se 2 

Počet neplatných hlasů 0 
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Návrh studijního programu byl schválen. 

 

Orální historie – soudobé dějiny 

  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 studijního programu byl schválen. 

 

  Studia občanské společnosti  

  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 studijního programu byl schválen. 

 

  Výzkum v psychologii  

Hlasování o novém studijním programu Výzkum v psychologii předcházela diskuze, 

které se zúčastnil prof. Štech, prof. Havelka, prof. Haškovcová, doc. Horský, doc. Be-

nyovszky, doc. Pinc a dr. Roskovec. Na dotazy členů vědecké rady odpovídala dr. Jitka 
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Lindová, vyučující v oboru psychologie na FHS UK, která na jednání zastupovala ga-

rantku projednávaného studijního programu doc. Gabrielu Seidlovou Málkovou. Čle-

nové vědecké rady a děkanka se shodli na tom, že předkládaný materiál je potřeba 

před předložením Radě pro vnitřní hodnocení UK důkladně dopracovat a projednat 

v rámci UK. 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 16 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 4 

Počet neplatných hlasů 0 

Návrh studijního programu byl schválen. 

 

5. Schválení návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie 

Děkanka předložila vědecké radě návrh žádosti o akreditaci habilitačního řízení a ří-

zení ke jmenování profesorem v oboru Sociální a kulturní antropologie. Po předsta-

vení návrhu doc. Ivou Holmerovou, pověřenou agendou habilitačních a jmenovacích 

řízení na FHS UK, se rozvinula diskuze (zúčastnili se prof. Pešek, prof. Dvořáková, dr. 

Roskovec, doc. Skovajsa, doc. Horský), která vyústila do návrhu zúžit počet (pět dis-

kutovaných) oblastí vzdělávání, do kterých daný obor zasahuje. Následně se přistou-

pilo 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 19 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Návrh žádosti o akreditaci byl schválen. 

 

6. Habilitační řízení Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D., v oboru Filozofie 

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

přivítala habilitanta, Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D. Dále představila předsedu habili-

tační komise, prof. PhDr. Ivana Blechu, CSc., a členy habilitační komise: prof. Jana So-

kola, Ph.D. CSc., doc. Karla Novotného, MA, Ph.D., DSc., doc. Eriku Lalíkovou, Ph.D., a 

doc. PhDr. Helenu Pavlincovou, Ph.D. Na zasedání byl přítomen předseda habilitační 

komise, prof. Ivan Blecha, a také oponent habilitační práce, dr. Martin Šimsa. 

 

6.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlaso-

vání byli zvoleni docentka Marie Dohnalová a docent Ladislav Průša.  

Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 18 z 26 možných, PROTI: 0, 

ZDRŽELI SE: 2).  

 

6.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habili-

tační přednášky byli zvoleni profesor Miloš Havelka, docent Jan Horský a docent Ladi-

slav Benyovszky. 

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schvá-

lila (PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1). 
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6.3 Předseda habilitační komise, profesor Blecha, seznámil Vědeckou radu FHS UK s 

životopisem doktora Hejduka, jeho publikační a přednáškovou činností a habilitační 

prací monografického charakteru s názvem „Nepolitická politika v díle Ladislava Hej-

dánka“. Prof. Blecha také 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. Hejduka odpovídá všem nárokům a 

podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně doporu-

čila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Tomáše Hejduka, 

Ph.D., docentem v oboru Filozofie. 

Následně děkanka vyzvala dr. Hejduka, aby přednesl habilitační přednášku s názvem 

„Platónovo pojetí lásky a přátelství“, která byla habilitační komisí vybrána ze tří před-

ložených témat přednášek. 

 

6.4 Slova se ujal dr. Hejduk a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán pro-

stor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili doc. Karel Novotný, 

doc. Ladislav Benyovszky, prof. Helena Haškovcová, prof. Miloš Havelka, doc. Zdeněk 

Pinc a další a vznesli otázky na Aristotelovu kritiku Platóna, dějiny motivu lásky z po-

hledu vytváření etického postoje. Habilitant pohotově reagoval na všechny položené 

dotazy. Habilitant byl vyzván, aby se vyjádřil k oponentským posudkům, což učinil. 

Následná debata se týkala problému „nepolitické politiky“, významu díla L. Hejdánka, 

J. Hromádky a M. Machovce atd. 

 

6.5 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 ko-

mise vzápětí udělala (stanovisko komise bylo kladné). 
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6.6 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 hlaso-

vání o habilitačním řízení bylo tímto splněno. Zvolení skrutátoři rozdali členům Vě-

decké rady FHS UK s platným hlasovacím právem hlasovací lístky a dohlíželi na ko-

rektnost tajného hlasování. Po ukončení hlasování sečetli skrutátoři všechny ode-

vzdané hlasovací lístky a oznámili děkance výsledek tajného hlasování. 

Děkanka posléze pozvala veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a oficiálně vyhlá-

sila výsledek tajného hlasování. 

 

  Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 20 

Počet kladných hlasů 15 

Počet záporných hlasů 2 

Zdrželo se 3 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Tomáši He-

jdukovi, Ph.D., schválen. 

 

7. Řízení ke jmenování profesorem doc. Karla Novotného, M.A., Ph.D, DSc., v oboru 

Filozofie 

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

profesorem a přivítala uchazeče, doc. Karla Novotného, M.A., Ph.D, DSc. Dále předsta-

vila předsedu hodnotící komise, prof. PhDr. Ivana Blechu, CSc., a členy hodnotící ko-

mise: prof. PhDr. Pavla Koubu, prof. Mgr. Miroslava Petříčka, Dr., prof. PhDr. Vladi-

míra Leška, CSc., a prof. PhDr. Františka Novosáda, CSc. Jednání vědecké rady se zú-

častnil předseda komise, profesor Blecha. 
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7.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné hlaso-

vání byli zvoleni prof. Jiří Pešek a doc. Marek Skovajsa. (Uchazeč o řízení, Karel No-

votný, který je zároveň řádným členem VR FHS UK, se hlasování neúčastnil.) 

Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, 

ZDRŽELI SE: 0).  

 

7.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení habili-

tační přednášky byli zvoleni prof. Miloš Havelka, prof. Miroslav Marcelli a doc. Ladi-

slav Benyovszky. (Uchazeč o řízení, Karel Novotný, který je zároveň řádným členem 

VR FHS UK, se hlasování neúčastnil.) 

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky schvá-

lila (PRO: 16 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 3). 

 

7.3 Předseda hodnotící komise, profesor Blecha, seznámil Vědeckou radu FHS UK s 

životopisem doc. Novotného, jeho vědeckou a pedagogickou činností.  

Dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem hodnotící komise, která se shodla, že 

pedagogická a vědecká kvalifikace doc. Novotného odpovídá všem nárokům a pod-

mínkám řízení ke jmenování profesorem kladeným na FHS UK. Hodnotící komise jed-

nomyslně doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování doc. Karla 

Novotného, M.A., Ph.D, DSc., profesorem v oboru Filozofie. 

Následně děkanka vyzvala doc. Novotného, aby přednesl před vědeckou radou před-

nášku s názvem „Život a svět. Kritická recepce fenomenologie v díle Jana Patočky“, 

která byla hodnotící komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 

7.4 Slova se ujal doc. Novotný a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán 

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

Zdeněk Pinc a vznesli dotazy o Bergsonovském, Heideggerovském a Husserlovském 
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vlivu na dílo Jana Patočky, základních konceptech jeho myšlení aj. Uchazeč pohotově 

reagoval na všechny položené dotazy a zároveň předložil svou koncepci vědecké  

práce a výuky v oboru: zprostředkování úvodu do klasické a současné německé a 

francouzské fenomenologie v dialogu s humanitními i přírodními vědami a také od-

borný výzkum témat fenoménu, těla aj. 

 

7.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájila děkanka 

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

uchazeče. Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s pravidly tajného hlaso-

vání a vyzvala komisi pro hodnocení přednášky, aby přednesla své stanovisko Vě-

decké 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 19 členů (uchazeč o řízení, Karel Novotný, 

který je zároveň řádným členem VR FHS UK, se hlasování neúčastnil). Kvorum nutné 

pro tajné hlasování 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 hlaso-

vací lístky a oznámili děkance výsledek tajného hlasování. 

Děkanka posléze pozvala veřejnost a uchazeče zpět do místnosti a oficiálně vyhlásila 

výsledek tajného hlasování. 

 

  Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 26 

Počet přítomných členů VR fakulty 19 

Počet kladných hlasů 16 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 3 
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Počet neplatných hlasů 0 

 

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „profesor“ doc. Karlu No-

votnému, M.A., Ph.D, DSc., schválen. 

 

8. Různé 

Dne 25. dubna 2019 proběhne volba kandidáta na děkana FHS UK pro období 2019—

2023. 

 

 

 

 

      Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.                                                    

děkan FHS UK 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Tourková 
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