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Praha 30. 6. 2020 

č. j.: UKFHS/234284/2020-11 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK 

ZE DNE 30. ČERVNA 2020 

 
Projednané body programu: 

  

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 30. června 2020 

Program zasedání byl schválen. 

 

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

dne 5. prosince 2019 

Zápis byl schválen. 

 

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

nilo ve dnech 17. – 27. ledna 2020 

Zápis byl schválen. 

 

4. Habilitační řízení Mgr. Martina Rittera, Ph.D., v oboru Filozofie  

Návrh na udělení titulu „docent“ byl schválen. 

 

5. Schválení návrhu na jmenování doc. Dr. Phil. Hanse Rainera Seppa mimořádným 

profesorem  

Návrh byl schválen. 

 

6. Projednání návrhu studijních plánů FHS UK pro akademický rok 2020/2021 

Návrh byl projednán. 

 

7. Projednání návrhu na změnu garanta doktorských studijních programů/oborů 

Filosofie/Aplikovaná etika a Philosophy/Applied etics a studijních programů Apli-

kovaná etika a Applied etics 

Návrh byl projednán. 
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8. Projednání návrhu na změnu ve složení oborových rad doktorských studijních 

programů/oborů Filosofie/Aplikovaná etika a Philosophy/Applied etics a studij-

ních programů Aplikovaná etika a Applied etics 

Návrh byl projednán. 

 

9. Schválení návrhu na změnu koordinátora programu Progres Q22 – Antropolo-

gická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd, 2017-2021 

Návrh byl schválen. 

 

10. Schválení návrhu nového člena komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK  

Návrh byl schválen.  

 

11. Různé 

 

 

  



 
 

3 
 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK 

18 členů z celkového počtu 25 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., CSc. 

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 

doc. Ing. Karel Müller, CSc. 

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.  

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. 

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 

 

0 ze 4 čestných členů 

 

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK 

7 členů s platným hlasovacím právem 

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.  

doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.  

prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. 

doc. Petr Lozoviuk Ph.D. 

prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.   

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 

 

Prezenční listina je součástí zápisu. 
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Děkanka zahájila zasedání vědecké rady a uvítala všechny přítomné. Dále se přistoupilo k jed-

notlivým bodům jednání. 

 

1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 30. června 2020 

Z důvodu nutnosti 2/3 kvora pro dva body programu a potřebě některých členů  

vědecké rady odejít dříve děkanka navrhla přesunout bod 10 (habilitace dr. Rittera)  

a bod 9 (návrh na mimořádnou profesuru) na začátek jednání, hned za bod 3 (schválení 

zápisu z hlasování per rollam). 

Upravený program zasedání byl schválen bez připomínek. 

 

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

5. prosince 2019 

Zápis byl schválen bez připomínek. 

 

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

nilo ve dnech 17. – 27. ledna 2020 

Zápis z hlasování per rollam byl schválen bez připomínek. 

 

4. Habilitační řízení Mgr. Martina Rittera, Ph.D., v oboru Filozofie  

Děkanka seznámila členy vědecké rady s programem habilitačního řízení a přivítala 

habilitanta dr. Martina Rittera. Dále představila předsedu habilitační komise, prof. 

Ivana Blechu a členy habilitační komise (přítomni byli prof. Kouba, prof. Karfík  

a prof. K. Novotný).  

 

Skrutátory pro tajné hlasování byly navrženy doc. Holmerová a doc. Seidlová Málková. 

Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 17 z 25 možných, PROTI: 0, 

ZDRŽELI SE: 0).  

 

Členy komise pro hodnocení habilitační přednášky byli navrženi prof. Marcelli,  

prof. Sokol a doc. Benyovszky.  

Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky 

schválila (PRO: 17 z 25 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0). 
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Následně na zasedání vědecké rady dorazil prof. Štech, čímž se zvedl počet přítomných 

řádných členů vědecké rady na 18 osob. 

 

Prof. Novotný seznámil vědeckou radu s životopisem dr. Rittera, jeho publikační  

a přednáškovou činností a habilitační prací Into the World. The Movement of Patočka’s 

Phenomenology. Dále představil posudky oponentů, které byly všechny kladné, a sta-

novisko habilitační komise, která se shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace  

dr. Rittera odpovídá všem nárokům a podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Ha-

bilitační komise jednomyslně doporučila vědecké radě schválení návrhu na jmenování 

Mgr. Martina Rittera, Ph.D., docentem v oboru Filozofie. 

 

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

Pravda (ve) věci. K filosofickým počátkům kritické teorie, která byla habilitační komisí 

vybrána ze tří předložených témat přednášek. 

 

Po habilitační přednášce byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky.  

Do rozpravy se zapojili prof. Sokol, prof. Marcelli, prof. Karfík, doc. Skovajsa a další  

a vznesli otázky na Adornovo chápání pojmu podstata, Adornovo pojetí pravdy, na 

Adornovu kritiku subjektivity u Husserla a její oprávněnost a další. Habilitant pohotově 

reagoval na všechny položené dotazy. Následně byl vyzván, aby se vyjádřil k oponent-

ským posudkům, což učinil. 

 

Po diskuzi děkanka zahájila jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti, 

seznámila členy vědecké rady s pravidly tajného hlasování a vyzvala komisi pro hod-

nocení habilitační přednášky, aby vědecké radě přednesla své stanovisko (stanovisko 

komise bylo kladné). 

 

2/3 kvorum nutné pro tajné hlasování bylo splněno (z celkového počtu 25 členů VR 

FHS UK s platným hlasovacím právem bylo přítomno 18 členů). Zvolení skrutátoři do-

hlíželi na korektnost tajného hlasování, po ukončení hlasování sečetli všechny ode-

vzdané hlasovací lístky a předali děkance výsledek tajného hlasování. Děkanka posléze 

pozvala veřejnost a habilitanta zpět do místnosti a oficiálně vyhlásila výsledek tajného 

hlasování. 
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  Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 25 

Počet přítomných členů VR fakulty 18 

Počet kladných hlasů 17 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Martinu  

Ritterovi, Ph.D., schválen. 

 

5. Schválení návrhu na jmenování doc. Dr. Phil. Hanse Rainera Seppa mimořád-

ným profesorem  

Proděkan pro habilitační a jmenovací řízení prof. Novotný seznámil vědeckou radu se 

životopisem, vědeckou a pedagogickou činností doc. H. R. Seppa, která odpovídá všem 

nárokům a podmínkám na jmenování mimořádným profesorem na FHS UK.  

 

Skrutátory pro tajné hlasování byly navrženy doc. Holmerová a doc. Seidlová Málková. 

Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 18 z 25 možných, PROTI: 0, 

ZDRŽELI SE: 0).  

 

Poté byl ponechán prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do diskuze se zapojili 

prof. Pešek, prof. Sokol, prof. Dvořáková, prof. Wilhelm, doc. Benyovszky, doc. Skovajsa 

a další.  

 

Následně děkanka zahájila jednání vědecké rady o schválení jmenování mimořádným 

profesorem s vyloučením veřejnosti a seznámila členy vědecké rady s pravidly tajného 

hlasování. 2/3 kvorum nutné pro tajné hlasování bylo splněno (z celkového počtu 25 

členů VR FHS UK s platným hlasovacím právem bylo přítomno 18 členů). Zvolení 

skrutátoři dohlíželi na korektnost tajného hlasování, po ukončení hlasování sečetli 

všechny odevzdané hlasovací lístky a předali děkance výsledek tajného hlasování. Dě-

kanka posléze pozvala veřejnost zpět do místnosti a oficiálně vyhlásila výsledek taj-

ného hlasování. 
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Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 25 

Počet přítomných členů VR fakulty 18 

Počet kladných hlasů 18 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Návrh na jmenování doc. H. R. Seppa byl řádným tajným hlasováním schválen. 

 

6. Projednání návrhu studijních plánů FHS UK pro akademický rok 2020/2021 

Předložený návrh studijních plánů bakalářských a navazujících magisterských pro-

gramů na FHS UK pro akademický rok 2020/2021 byl připraven dle stávajících akre-

ditačních podmínek.  

Studijní plány byly projednány. 

 

7. Projednání návrhu na změnu garanta doktorského studijního programu Apliko-

vaná etika 

Dosavadní garantka programu prof. Haškovcová ukončila pracovní poměr na fakultě, 

aniž by měla svého nástupce. Z tohoto důvodu děkanka vypsala výběrové řízení, do 

nějž se přihlásil prof. Gluchman, který svým odborným profilem odpovídal potřebám 

dané pozice. Vzhledem k tomu, že se nakonec z osobních důvodů rozhodl jinak  

a smlouvu s fakultou neuzavřel, navrhla děkanka jmenovat na pozici garanta doc. Aleše 

Nováka, který je v oborové radě tohoto programu. Současně seznámila vědeckou radu 

s tím, že se na fakultě uvažuje o změně koncepce tohoto programu, tak aby byl více 

interdisciplinární a odpovídal zaměření fakulty. 

Změna garanta byla projednán. 
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8. Projednání návrhu na změnu ve složení oborových rad doktorských studijních 

programů/oborů Filosofie/Aplikovaná etika a Philosophy/Applied etics a studij-

ních programů Aplikovaná etika a Applied etics 

Děkanka navrhla personálně sjednotit oborové rady programů staré a nové akreditace.  

Změny ve složení oborových rad byly projednány. 

 

9. Schválení návrhu na změnu koordinátora programu Progres Q22 – Antropolo-

gická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd, 2017-2021 

Stávající koordinátor Progres Q22 doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., rezignoval na funkci 

koordinátora k 31. 8. 2020. Děkanka navrhla na pozici doc. MUDr. Ivu  

Holmerovou, Ph.D. 

 

 Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 25 

Počet přítomných členů VR fakulty 14 

Počet kladných hlasů 13 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 1 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Návrh byl schválen. 

 

10. Schválení návrhu nového člena komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK 

Děkanka předložila členům vědecké rady návrh nového člena komisí pro státní závě-

rečné zkoušky na FHS UK: Mgr. Pavel Baloun, Katedra obecné antropologie FHS UK, 

navrhla doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D., vedoucí Katedry obecné antropologie FHS UK. 
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 Výsledek hlasování: 

Stav hlasování Schváleno 

Počet členů VR fakulty celkem 25 

Počet přítomných členů VR fakulty 15 

Počet kladných hlasů 15 

Počet záporných hlasů 0 

Zdrželo se 0 

Počet neplatných hlasů 0 

 

Návrh byl schválen. 

 

11. Různé 

Minulý týden Rada pro vnitřní hodnocení schválila návrh nového navazujícího magis-

terského studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie. 

Fakultě se podařilo dokončit rekonstrukci budovy v Libni, v současné době probíhá 

stěhování pracovišť a čeká se pouze na vydání kolaudačního potvrzení. Děkanka 

pozvala členy vědecké rady na slavnostní otevření budovy a oslavu 20 let od založení 

fakulty, které se uskuteční 15. září 2020. 

Doc. Dohnalová poděkovala paní děkance, že se pod jejím vedením podařilo schválit 

všechny studijní programy v rámci institucionální akreditace i za dokončení přestavby 

nové fakultní budovy. 

 

 

 

 

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. 

děkan FHS UK 

 

 

Zapsala: Bc. Pavla Šínová 


