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   Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 8. března 2017.   
 
Příští zasedání vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 12. dubna 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, J. Kabele, M. Kejak, J. 
Končelík, T. Kostelecký, D. Kováč, P. Kratochvíl, M. Kubát, J. Kučera, L. Mlčoch, D. 
Münich, D. J. Novotný, M. Potůček, L. Rovná, B. Říchová, F. Turnovec, M. Vošvrda, J. Á. 
Víšek, J. Wintr.       
 
Omluveni: M. Illner, J. Karlas, J. Winkler. 
 
Hosté: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Benáček, 
CSc.   
 
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z únorového zasedání. K zápisu nebyly žádné 
připomínky.  
 
 
2. 
Vědecká rada projednávala návrh na témata habilitační přednášky v habilitačním řízení 
Mgr. Jakuba MACKA, Ph.D. v oboru Mediální studia.  
Byla navržena tato témata: 

A) Stará a nová média a polarizace veřejných diskurzů: K problému nedůvěry a 
nejistoty............13 hlasů 

B) Televize po televizi? Proměna diváckých praxí v kontextu nástupu síťových médií...2 
hlasy 

C) K narcistnímu a performativnímu charakteru současné každodennosti.....5 hlasů 
Témata představil prof. Jirák. Následovala diskuse týkající se starých a nových médií. Poté 
děkan fakulty vyzval k hlasování. 
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že Mgr. Jakub Macek, Ph.D. má vystoupit s habilitační přednáškou 
na téma „Stará a nová média a polarizace veřejných diskurzů: K problému nedůvěry a 
nejistoty.“    
 
 
3.  
Vědecká rada projednávala návrh na zahájení habilitačního řízení RNDr. Filipa 
MAT ĚJKY, Ph.D. v oboru Ekonomické teorie. 
Návrh představil doc. Kejak. Uvedl, že se jedná o vynikajícího vědce, který publikoval ve 
špičkových odborných časopisech a je nositelem ERC grantu. Členové vědecké rady 
debatovali o počtu vědeckých výsledků Dr. Matějky dle doporučených kritérií pro habilitační 
řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově. Shodli se, že v případě 
nižšího počtu výsledků je třeba návrh řádně vysvětlit kolegiu rektora univerzity. Uchazeče by 
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měla posuzovat především habilitační komise. Vědecká rada se vyjadřuje až k samotnému 
habilitačnímu řízení.  
V následné debatě členové vědecké rady rozebírali problematičnost různých parametrů na 
hodnocení výsledků vědy a výzkumu jako je např. H-index. Hovořilo se také o významu 
pedagogické činnosti uchazečů a o rozdílných publikačních zvyklostech napříč fakultními 
obory. Členové vědecké rady se shodli, že děkan fakulty má přijmout žádost Dr. Matějky na 
zahájení habilitačního řízení v oboru Ekonomické teorie.  
 
 
4. 
Vědecká rada projednávala dokument „Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o 
které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci“.  
Návrh představil Dr. Bednařík. Uvedl, že návrh vychází z platných akreditací na fakultě. 
Fakulta je navržena do pěti oblastí vzdělávání. Návrh již projednal fakultní Akademický 
senát. Univerzita Karlova bude na podzim 2017 podávat zřejmě jako první vysoká škola 
návrh na institucionální akreditaci k Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství. 
V roce 2018 se budou následně projednávat jednotlivé studijní programy. Prof. Potůček uvedl, 
že návrh vyžaduje upřesnění, kdy je třeba do tabulky č. 1 dokumentu „Návrh 
předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální 
akreditaci“ do položky č. 20 („Politické vědy“) doplnit „Veřejná politika“ a do položky č. 25 
(„Sociologie“) doplnit „Sociální politika“. Následně vyzval děkan fakulty k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 22 
Počet hlasů pro návrh: 22    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s dokumentem „Návrh předpokládaných oblastí 
vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci“ s doplněním, 
že v Tabulce č. 1 dokumentu požaduje do položky č. 20 doplnit „Veřejná politika“ a do 
položky č. 25 „Sociální politika“.  
  
 
5. 
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření státních zkušebních komisí na Institutu 
ekonomických studií FSV UK. 
Byli navrženi: 
Univ. Prof. Dr. Ansgar Belke (Universität Duisburg-Essen) – externí člen komise doktorského 
studijního oboru Ekonomie 
Prof. Geoff Pugh, M.Sc., Ph.D. (Staffordshire University) – externí člen komise doktorského 
studijního oboru Ekonomie 
Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikuláš Luptáčik (Ekonomická univerzita v Bratislave) – 
externí člen komise doktorského studijního oboru Ekonomie  
 
Návrh představil prof. Víšek. Jelikož k návrhu nebyly žádné připomínky, vyzval děkan 
fakulty k hlasování.  
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Univ. Prof. Dr. Ansgar Belke 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 22 
Počet hlasů pro návrh: 22    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních komisí na 
Institutu ekonomických studií FSV UK o Univ. Prof. Dr. Ansgara Belkeho. 
 
Prof. Geoff Pugh 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 22 
Počet hlasů pro návrh: 22    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních komisí na 
Institutu ekonomických studií FSV UK o Prof. Geoffa Pugha. 
 
Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikuláš Luptá čik 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 22 
Počet hlasů pro návrh: 22    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních komisí na 
Institutu ekonomických studií FSV UK o Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikuláše Luptáčika. 
 
 
6. 
Vědecká rada projednávala návrh na odvolání člena oborové rady doktorského 
studijního programu Sociologie/Sociology na Institutu sociologických studií FSV UK. 
Na odvolání byl navržen doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
Návrh představil prof. Kabele. Členové vědecké rady se dotazovali, zda byl návrh 
konzultován s doc. Šubrtem. Prof. Kabele uvedl, že doc. Šubrt rezignoval na vlastní žádost.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 23 
Počet hlasů pro návrh: 23    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
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Zdrželi se hlasování: 0 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na odvolání doc. PhDr. Jiřího Šubrta, CSc. 
z oborové rady doktorského studijního programu Sociologie/Sociology na Institutu 
sociologických studií FSV UK.  
 
 
7. 
Vědecká rada projednávala hodnocení vědy a výzkumu na FSV UK. 
Na úvod informoval doc. Kubát o své rezignaci na funkci proděkana pro vědu a výzkum. 
Novým proděkanem pro vědu a výzkum na FSV je doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. Podle 
děkana dostal za úkol především připravit interní hodnocení výsledků vědy a výzkumu, které 
naváže na zkušenosti pilotního projektu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě 
Karlově organizovaného RUK. Tento projekt proběhl na MFF a FSV a ukázal se jako 
užitečný především při detekci potíží vázaných na sestavování panelů odborníků-hodnotitelů 
ze zahraničních pracovišť.  
Děkan uvedl, že připravovaný návrh hodnocení na FSV umožní budoucímu vedení při jeho 
realizaci zvážit využití výsledků. Podle jeho názoru by ale v první realizaci neměl mít 
primárně rozpočtové důsledky pro jednotlivá pracoviště. Následně členové vědecké rady 
diskutovali o pilotním hodnocení výsledků na univerzitě, o nutnosti finančně hradit účast 
v panelech nezávislým odborníkům, o důrazu na kvalitativní hodnocení a o odlišných formách 
práce a publikování v různých oborech pěstovaných na fakultě. Debatovalo se také o 
příkladech hodnocení výsledků na ÚMV a ÚTIA. Děkan na závěr debaty uvedl, že na příští 
jednání vědecké rady pozve prorektora pro vědeckou činnost, Jeho Magnificenci doc. RNDr. 
Jana Konvalinku, CSc.   
 
 
8. 
Různé 
Vědecká rada projednávala návrh na zvýšení významu a efektivnosti placených programů na 
FSV. Podklady představil doc. Benáček. Děkan následně popsal aktuální strukturu 
financování fakulty s tím, že s návrhem není v rozporu. Následně členové vědecké rady 
debatovali o případných finančních a správních důsledcích návrhu a o počtech zahraničních 
studentů a předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na jednotlivých pracovištích.  
 
Vědecká rada vzala návrh na vědomí.     
 
 
 
 
 
       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
       Fakulta sociálních věd UK 
       děkan 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
V Praze dne 9. března 2017 
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