Praha, 13. 11. 2018
č.j.: UKFHS/148167/2018-XXX
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK
ZE DNE 8. LISTOPADU 2018
Projednané body programu:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 8. listopadu 2018
Program zasedání byl schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
dne 14. června 2018
Zápis byl schválen.
3. Informace o změně ve složení oborové rady doktorských studijních
programů/oborů
Filozofie/Sémiotika
a
filozofie
komunikace
a
Philosophie/Sémiotique et philosophie de la communication
Změna ve složení oborové rady byla řádně projednána.
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorských studijních
programů/oborů Historické vědy/ Soudobé evropské dějiny, Geschichte/Moderne
Europäische Geschichte, History/Contemporary European History, Historické vědy/
Soudobé evropské kulturní dějiny, Geschichte/Europäische Kulturzeitgeschichte a
History/Contemporary European Cultural History
Změna ve složení oborové rady byla řádně projednána.
5. Schválení návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Filozofie
Návrh žádosti o akreditaci byl schválen.
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6. Schválení návrhu složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Karla
Novotného, M.A., Ph.D., DSc., v oboru Filozofie
Návrh složení komise byl schválen.
7. Habilitační řízení PhDr. Ivana Murina, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Ivanu Murinovi,
Ph.D., schválen.
8. Habilitační řízení Mgr. Martina Nodla, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Martinu Nodlovi,
Ph.D., schválen.
9. Schválení návrhu nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky na FHS UK
Návrh nových členů komisí byl schválen.
10. Projednání změny garanta doktorského studijního programu Environmentální
studia
Návrh změny garanta byl řádně projednán.
11. Různé
Fakulta vydala a předložila členům VR Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.
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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.
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. 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
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Prezenční a hlasovací listiny jsou součástí zápisu.
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Děkanka uvítala všechny přítomné členy Vědecké rady FHS UK a hosty zasedání a představila
novou proděkanku pro vědu a výzkum doc. Gabrielu Seidlovou Málkovou, která ve své funkci
vystřídala dne 1. října 2018 doc. Marka Skovajsu. Dále se přistoupilo k jednotlivým bodům
jednání.
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 8. listopadu 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 (č. 10), a sice projednání změny garanta doktorského
studijního programu Environmentální studia. Nikdo neměl k programu připomínky.
Program zasedání byl schválen.
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
dne 14. 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. Informace o změně ve složení oborové rady doktorských studijních
programů/oborů Filozofie/Sémiotika a filozofie komunikace a
Philosophie/Sémiotique et philosophie de la communication
Děkanka informovala členy vědecké rady o změně ve složení oborové rady
doktorských studijních programů/oborů Filozofie/Sémiotika a filozofie komunikace a
Philosophie/Sémiotique et philosophie de la communication. V souvislosti s úmrtím
prof. Etienna Tassina, člena oborové rady, projednala na svém zasedání dne 5. 10.
2018 oborová rada uvedených programů nutnost informovat rektora UK o změně ve
složení rady s tím, že není třeba navrhovat nového člena. Nikdo neměl k této
informaci připomínky.
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Změna ve složení oborové rady byla řádně projednána.
4. Projednání návrhu změny ve složení oborové rady doktorských studijních
programů/oborů Historické vědy/ Soudobé evropské dějiny, Geschichte/Moderne
Europäische Geschichte, History/Contemporary European History, Historické
vědy/ Soudobé evropské kulturní dějiny, Geschichte/Europäische
Kulturzeitgeschichte a History/Contemporary European Cultural History
Děkanka informovala členy vědecké rady o změně ve složení oborové rady
doktorských studijních programů/oborů Historické vědy/ Soudobé evropské dějiny,
Geschichte/Moderne Europäische Geschichte, History/Contemporary European History,
Historické vědy/ Soudobé evropské kulturní dějiny, Geschichte/Europäische
Kulturzeitgeschichte a History/Contemporary European Cultural History projednanou
na zasedání oborové rady dne 18. 10. 2018. Členové oborové rady navrhují doporučit
rektorovi UK odvolání prof. Dr. Tatjany Tönsmeyer, která na funkci rezignovala, a
jmenování novým členem Dr. hab. Piotra Macieje Majewského. Nikdo neměl k návrhu
připomínky.
Změna ve složení oborové rady byla řádně projednána.
5. Schválení návrhu žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oboru Filozofie
Děkanka předložila vědecké radě návrh žádosti o akreditaci habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem v oboru Filozofie. Dosavadní akreditace platí do
začátku roku 2019, v této souvislosti fakulta hodlá požádat o její prodloužení na další
období. Následně se přistoupilo k hlasování.
Výsledek hlasování:
Stav hlasování

Schváleno

Počet členů VR fakulty celkem

26

Počet přítomných členů VR fakulty

20
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Počet kladných hlasů

20

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

0

Počet neplatných hlasů

0

Návrh žádosti o akreditaci byl schválen.
6. Schválení návrhu složení komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Karla
Novotného, M.A., Ph.D., DSc., v oboru Filozofie
Děkanka předložila vědecké radě návrh složení komise k řízení ke jmenování
profesorem doc. Karla Novotného, M.A., Ph.D., DSc., v oboru Filozofie: předseda
komise prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (FF UP), a členové komise prof. PhDr. Pavel
Kouba (UK, FÚ AV ČR, CTS), prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (FF UK, AMU, FAMU),
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. (FF, UPJŠ), a prof. PhDr. František Novosád, CSc. (FÚ
SAV, BISLA). 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

19

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

1

Počet neplatných hlasů

0

Návrh složení komise byl schválen.
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7. Habilitační řízení PhDr. Ivana Murina, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitanta, PhDr. Ivana Murina, Ph.D. Dále představila předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Josefa Kanderta, CSc., a členy habilitační komise: prof. PhDr. Leoše
Šatavu, CSc., prof. PhDr. Jána Botíka, DrSc., prof. PhDr. Alenu Křížovou, Ph.D., a doc.
Petra Lozoviuka, Ph.D.
7.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné
hlasování byli zvoleni docent Ladislav Benyovszky a docent Karel Novotný.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 18 z 26 možných, PROTI: 0,
ZDRŽELI SE: 2).
7.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni profesor Miloš Havelka, docent Jan Horský a
profesor Eduard Maur.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky
schválila (PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1).
7.3 Předseda habilitační komise, profesor Kandert, seznámil Vědeckou radu FHS UK s
životopisem doktora Murina, jeho publikační a přednáškovou činností a habilitační
prací monografického charakteru s názvem „Etnografia generačnej transmisie kultúry
v lokálnom spoločenstve – antropologická perspektiva“. Prof. Kandert také 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. Murina odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování PhDr. Ivana Murina,
Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie.
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Následně děkanka vyzvala dr. Murina, aby přednesl habilitační přednášku s názvem
„Generačná transmisie kultury v lokálných spoločenstvách“, která byla habilitační
komisí vybrána ze tří předložených témat přednášek.
7.4 Slova se ujal dr. Murin a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán prostor
pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Pešek, doc. Špinka,
doc. Dohnalová, prof. Havelka a doc. Skovajsa a vznesli otázky o definici kultury,
analýze sociálních sítí, konstrukci generačních diferencí, vztahu mezi etnografií a
sociální a kulturní antropologií atd. Habilitant pohotově reagoval na všechny
položené dotazy a aktivně se zapojil do diskuze a posléze se také stručně vyjádřil 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 habilitanta zpět do místnosti a oficiálně
vyhlásila výsledek tajného 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

18

Počet záporných hlasů

1

Zdrželo se

1

Počet neplatných hlasů

0

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ PhDr. Ivanu
Murinovi, Ph.D., schválen.
8. Habilitační řízení Mgr. Martina Nodla, Ph.D., v oboru Sociální a kulturní
antropologie
Děkanka seznámila členy Vědecké rady FHS UK s programem habilitačního řízení a
přivítala habilitanta, Mgr. Martina Nodla, Ph.D. Dále představila předsedu habilitační
komise, prof. PhDr. Jiřího Peška, CSc., a členy habilitační komise: doc. PhDr. Jana
Horského, Ph.D., doc. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D., prof. Mgr. Libora Jana, Ph.D., a
doc. Mgr. Antonína Kalouse, M.A., Ph.D. Jednání vědecké rady se zúčastnil předseda
komise, profesor Pešek, a oponent habilitační práce, prof. PhDr. František Šmahel,
DrSc., dr. hc mult.
8.1 Děkanka předložila členům vědecké rady návrh, aby skrutátory pro tajné
hlasování byli zvoleni doc. Ladislav Benyovszky a doc. Karel Novotný.
Vědecká rada navržené skrutátory schválila (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0,
ZDRŽELI SE: 0).
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8.2 Děkanka předložila vědecké radě návrh, aby členy komise pro hodnocení
habilitační přednášky byli zvoleni prof. Miloš Havelka, prof. Eduard Maur a prof.
Vladimíra Dvořáková.
Vědecká rada navržené členy komise pro hodnocení habilitační přednášky
schválila (PRO: 19 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1).
8.3 Předseda habilitační komise, profesor Pešek, seznámil Vědeckou radu FHS UK s
životopisem doktora Nodla, jeho publikační a přednáškovou činností a habilitační
prací monografického charakteru s názvem „Středověk v nás“. Prof. Pešek také krátce
představil členům vědecké rady posudky oponentů, které byly všechny kladné.
Prof. Pešek dále seznámil vědeckou radu se stanoviskem habilitační komise, která se
shodla, že pedagogická a vědecká kvalifikace dr. Nodla odpovídá všem nárokům a
podmínkám habilitačního řízení na FHS UK. Habilitační komise jednomyslně
doporučila Vědecké radě FHS UK schválení návrhu na jmenování Mgr. Martina Nodla,
Ph.D., docentem v oboru Sociální a kulturní antropologie.
Následně děkanka vyzvala dr. Nodla, aby přednesl habilitační přednášku s názvem
„Podoby vnímání času v pozdním středověku“, která byla habilitační komisí vybrána
ze tří předložených témat přednášek.
8.4 Slova se ujal dr. Nodl a proslovil zvolenou přednášku. Poté byl ponechán prostor
pro diskuzi, dotazy a připomínky. Do rozpravy se zapojili prof. Kandert, prof. Havelka,
prof. Pešek, prof. Haškovcová, prof. Marcelli, doc. Maur, doc. Pinc, prof. Wilhelm a doc.
Benyovszky a vznesli otázky o roli dalších faktorů (např. počasí) v počítání pracovní
doby, o dobové reflexi času, o vztahu habilitanta k metodologii Jacquese Le Goffa atd.
Habilitant pohotově reagoval na všechny položené dotazy a aktivně se zapojil do
diskuze a posléze se také stručně vyjádřil k posudkům habilitační práce.
8.5 Po ukončení diskuze a zodpovězení všech položených dotazů zahájila děkanka
jednání vědecké rady o habilitaci s vyloučením veřejnosti. Děkanka seznámila členy
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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 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 habilitanta 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

20

Počet kladných hlasů

20

Počet záporných hlasů

0

Zdrželo se

0

Počet neplatných hlasů

0

Řádným tajným hlasováním byl návrh na udělení titulu „docent“ Mgr. Martinu
Nodlovi, Ph.D., schválen.
9. Schválení návrhu 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:
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-

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. (UJEP); navrhuje dr. Ivan Rynda, vedoucí
Katedry sociální a kulturní ekologie FHS UK;

-

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. (IPVZ); navrhuje doc. Zuzana Havrdová, garantka
navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích FHS UK;

-

Mgr. Markéta Vanclová (MPSV, Katedra řízení a supervize v sociálních a
zdravotnických organizacích FHS UK); navrhuje doc. Zuzana Havrdová, garantka
navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických
organizacích FHS UK;

-

David Verbuč, M.A., Ph.D. (FHS UK); navruje Mgr. Hedvika Novotná, vedoucí
Společenskovědního modulu bakalářského studia na FHS UK;

-

Ludmila Maria Wladyniak, M.A. (FHS UK); navrhuje Mgr. Hedvika Novotná,
vedoucí Společenskovědního modulu bakalářského studia na FHS UK;

Po diskuzi se přistoupilo k hlasování.
Výsledek hlasování:
-

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0,
ZDRŽELI SE: 0)

-

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0)

-

Mgr. Markéta Vanclová (PRO: 16 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 4)

-

David Verbuč, M.A., Ph.D. (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0)

-

Ludmila Maria Wladyniak, M.A. (PRO: 20 z 26 možných, PROTI: 0, ZDRŽELI
SE: 0)

Návrh nových členů komisí byl schválen.
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10. Projednání změny garanta doktorského studijního programu Environmentální
studia
Děkanka předložila členům Vědecké rady FHS UK návrh změny garanta doktorského
studijního programu Environmentální studia. Dosavadní garant a předseda oborové
rady, prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., skončil po vzájemné domluvě pracovní poměr
na FHS UK, a proto již nesplňuje požadavky kladené na personální zabezpečení
garanta programu. V této souvislosti navrhla děkanka jmenovat garantem programu
doc. PaedDr. Tomáše Háka, Ph.D., který je nově jmenovaným garantem doktorského
studijního programu Sociální ekologie a splňuje personální i odborné požadavky
stanovené legislativou. Dále požádala členy o případné připomínky. Nikdo nevznesl
žádný návrh na opravu návrhu.
Návrh změny garanta byl řádně projednán.
11. Různé
Fakulta vydala a předložila členům VR Výroční zprávu o činnosti za rok 2017.

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
děkan FHS UK
Zapsala: Mgr. Kateřina Tourková
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