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  Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 12. dubna 2017.   
 
Příští zasedání Vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 10. května 2017 od 13:00 

hodin, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 (2. patro, místnost č. 212). 
Přítomni: S. Balík, M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, S. Hubík, M. Illner, J. Kabele, J. 
Karlas, M. Kejak, J. Končelík, D. Kováč, J. Krejčí, M. Kubát, J. Kučera, L. Mlčoch, D. 
Münich, D. J. Novotný, B. Říchová, F. Turnovec, M. Vošvrda, J. Á. Víšek, J. Winkler, J. 
Wintr.       
 
Omluveni: T. Kostelecký, P. Kratochvíl, M. Potůček, L. Rovná. 
 
Hosté: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.  
 
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z březnového zasedání.  
Na úvod jednání vyzval děkan fakulty k připomínkám k zápisu z březnového zasedání 
vědecké rady. Žádné připomínky nebyly. Následně děkan představil nového proděkana pro 
vědu a výzkum doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. Nový proděkan se stal na návrh děkana po 
schválení Senátem také členem vědecké rady. Následně vystoupil doc. Krejčí a představil 
úkoly, kterými byl pověřen.  
 
 
2. 
Vědecká rada projednávala habilitační řízení Dr. Phil. Rudolfa KUČERY, Ph.D. 
v oboru Moderní dějiny. 
Název předložené habilitační práce: Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-
Class Politics in the Bohemian Lands 1914-1918.  
Název habilitační přednášky: Stát a občanská společnost v habsburské monarchii 19. století. 
 
Složení habilitační komise: 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd) 
 
Členové: 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice/Filozofická fakulta) 
prof. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií) 
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Ostravská univerzita/Filozofická fakulta) 
prof. dr. hab. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny Universytetu Warszawskiego) 
 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Dr. hab. Maciej Górny (Instytut historii Polskiej akademii nauk) 
Assoc. prof. Dr. Chad Bryant (UNC College of Arts and Sciences/Department of History) 
prof. Dr. Nancy M. Wingfield (Nothern Illinois University/Department of History) 
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Návrh představil prof. Kučera. Následně uchazeč přednesl přednášku na téma „Stát a 
občanská společnost v habsburské monarchii 19. století“. V přednášce se věnoval různým 
formám vztahu mezi státem a občanskou společností v habsburském soustátí. Zvláštní důraz 
v přednášce kladl na vliv tohoto vztahu na národní hnutí v monarchii a na specifické struktury 
a praktiky občanské společnosti zkoumané doby. Poté uchazeč odpovídal na dotazy členů 
vědecké rady. Po ukončení diskuse děkan vyzval k uzavřenému jednání o uchazeči a 
k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 27 
Z toho přítomných: 22 
Počet hlasů pro návrh: 21    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
Neplatné hlasy: 1 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování Dr. Phil. Rudolfa 
Kučery, Ph.D. docentem v oboru Moderní dějiny. 
 
 
3. 
Vědecká rada projednávala výsledky pilotního projektu hodnocení vědy na MFF a FSV 
UK. 
Výsledky představil Jeho Magnificence doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro 
vědeckou činnost a člen vědecké rady a týmu pro zpracování údajů doc. Ing. Daniel Münich, 
Ph.D. z CERGE. Doc. Konvalinka uvedl, že systém přepočítávání výsledků vědy a výzkumu 
nebude nikdy přesný, protože systém nedává a ani nemůže dávat informaci o excelenci. Do 
hodnocení výsledků vstupuje celá řada dalších faktorů. V případě hodnocení výsledků 
výzkumu a vývoje na MFF a FSV se jedná o pilotní projekt, který nemá mít žádné dopady na 
finanční ohodnocení na jednotlivých pracovištích. Jako největší problém se ukázalo oslovení 
domácích i zahraničních panelistů – hodnotitelů výsledků. Každé další takové hodnocení by 
měly zaštítit významné osobnosti české vědy a dobře honorovaní zahraniční panelisté. Zpráva 
o výsledcích pilotního hodnocení vědy na MFF a FSV má tři části – interní srovnání, národní 
srovnání a mezinárodní srovnání výsledků s tím, že uvedená bibliometrická data jsou 
porovnávána podle různých kritérií jako je věk, počet citací, zahraničních spoluautorství, 
zkoumaných oborů a další. Následně informoval doc. Münich o Metodice 2017+, která byla 
schválená vládou. Uvedl, že v případě tohoto hodnocení bude 6 odborných skupin, které 
budou rozdělovat výsledky do 4 kategorií hodnocení podle míry excelence. Z toho podle 
prorektora doc. Konvalinky i doc. Münicha ještě pro univerzitu vyplývá řada navazujících 
domácích úkolů. V následné diskusi členové vědecké rady hovořili o srovnávání vědecké 
úrovně odborných časopisů, citačních zvyklostech, databázích výsledků výzkumu a vývoje a 
o mezinárodním srovnávání výsledků v souvislosti s domácím hodnocením.    
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4. 
Vědecká rada projednávala návrh na témata habilitační přednášky v habilitačním řízení 
PhDr. Víta SMETANY, Ph.D. v oboru Moderní dějiny. 
Byla navržena témata: 

A) Druhý život Mnichova a appeasementu v anglosaské politické tradici...1 hlas 
B) Jaltský mýtus – jeho kořeny a důsledky.....10 hlasů 
C) Vymezení soudobých dějin – jejich počátek a obsah....8 hlasů  

  
 

Návrh představil prof. Kučera. Následně členové vědecké rady diskutovali o jednotlivých 
tématech v souvislosti s jejich aktuálností pro soudobý výzkum.  
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že PhDr. Vít Smetana, Ph.D. má proslovit habilitační 
přednášku na téma „Jaltský mýtus – jeho kořeny a důsledky.“ 
 
 
5. 
Vědecká rada projednávala návrh na habilitační komisi v habilitačním řízení PhDr. 
Tomáše NIGRINA, Ph.D. v oboru Moderní dějiny.  
Byla navržena habilitační komise: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) 
Členové: 
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta) 
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta) 
prof. Dr. Dieter Segert (Universität Wien) 
doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D (Vysoká škola ekonomická / ŠKODA AUTO Vysoká škola) 
 
Návrh představil prof. Kučera. Členové vědecké rady se dotazovali na publikace uchazeče. 
Následně děkan fakulty vyzval k hlasování.    
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 27 
Z toho přítomných: 19 
Počet hlasů pro návrh: 18    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na habilitační komisi v habilitačním 
řízení PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. v oboru Moderní dějiny. 
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6.  
Vědecká rada projednávala návrh na habilitační komisi v habilitačním řízení PhDr. 
Pavla MÜCKEHO, Ph.D. v oboru Moderní dějiny.  
Byla navržena habilitační komise: 
Předseda: 
prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR/ Fakulta 
humanitních studií UK) 
Členové: 
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (IMS FSV UK) 
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JČU, České Budějovice) 
Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov) 
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (HU SAV) 
 
Návrh představil doc. Vykoukal. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzval děkan fakulty 
k hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 27 
Z toho přítomných: 19 
Počet hlasů pro návrh: 18    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na habilitační komisi v habilitačním 
řízení PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D. v oboru Moderní dějiny. 
 
 
7. 
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření oborové rady oboru Moderní dějiny na 
FSV UK. 
Byl navržen: 
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (proděkan pro výzkum a rozvoj Filozofické fakulty MU Brno) 
 
Návrh představil prof. Kučera. Uvedl, že návrh souvisí s rezignací doc. Perottina na členství 
v oborové radě. Členové vědecké rady neměli žádné připomínky.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 27 
Z toho přítomných: 19 
Počet hlasů pro návrh: 19    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření oborové rady oboru 
Moderní dějiny o prof. Mgr. Lukáše Fasoru, Ph.D. 
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Děkan fakulty informoval, že žádosti o rozšíření státních zkušebních komisí z CERGE UK, 
Institutu sociologických studií FSV a Institutu mezinárodních studií FSV budou předloženy 
členům vědecké rady formou per rollam. 
 
 
 
 
 
 
 
       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
       Fakulta sociálních věd 
       Děkan 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
V Praze dne 18.4.2017 
  
 
 


