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   Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 12. října 2016.   
 
Příští (slavnostní) zasedání Vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 9. listopadu 

2016 od 13:00 hodin v Malé aule historické budovy Karolina. 
 
Přítomni:  M. Černý, S. Balík, M. Dohalská, Z. Drábek, S. Hubík, M. Illner, J. Kabele, J. 
Karlas, M. Kejak, M. Kubát, J. Kučera, L. Mlčoch, D. Münich, M. Potůček, L. Rovná, F. 
Turnovec, J. Á. Víšek, M. Vošvrda, J. Winkler, J. Wintr. 
 
Omluveni: J. Končelík, T. Kostelecký, D. Kováč, P. Kratochvíl, D. J. Novotný, B. Říchová.       
 
Hosté: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
 
Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium doc. Kubát na úvod oznámil, že prof. 
Kraus rezignoval na členství ve vědecké radě fakulty, a byl děkanem se souhlasem 
akademického senátu jmenován čestným členem VR.  
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z červnového zasedání. 
 
K zápisu z červnového zasedání nebyly žádné připomínky. 
 
 
2. 
Vědecká rada projednávala habilitační řízení PhDr. Martina GREGORA, Ph.D. 
(Institut ekonomických studií FSV UK) v oboru Ekonomické teorie. 
 
Název habilitační práce: Non-Cooperative Provision of Public Goods 
Název habilitační přednášky: Externality ve veřejném rozhodování     
 
Složení habilitační komise: 
 
Předseda: 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (FSV UK) 
 
Členové: 
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha) 
prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc. (FSV UK) 
Dr. Ing. Zdeněk Drábek (nezávislý expert) 
doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze/CERGE UK) 
 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Gianpaolo Rossini (Università di Bologna) 
Associate prof. Stefano Barbieri (Tulane University) 
prof. Hannu Nurmi (Turun yliopisto – University of Turku)  
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Uchazeče představil prof. Víšek. Poté proděkan Kubát vyzval uchazeče k proslovení 
habilitační přednášky. Dr. Gregor se v přednášce věnoval procesům veřejného rozhodování a 
vlivu rozličných externalit na tyto procesy. V přednášce vycházel z výzkumu, který provádí 
na Institutu ekonomických studií FSV UK. Po přednášce odpovídal na dotazy členů vědecké 
rady. Následně proběhla uzavřená debata o uchazeči a po jejím ukončení proděkan Kubát 
zahájil hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 19 
Počet hlasů pro návrh: 19    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování PhDr. Martina 
Gregora, Ph.D. docentem v oboru Ekonomické teorie. 
 
 
3.  
Vědecká rada projednávala návrh na zahájení habilitačního řízení PhDr. Michala 
BAUERA, Ph.D. (Institut ekonomických studií FSV UK) v oboru Ekonomické teorie.  
 
Návrh představil doc. Kubát s žádostí o projednání. Dr. Bauer nesplňuje některá množstevní 
doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení na Univerzitě Karlově, ale patří mezi 
přední odborníky publikující v renomovaných mezinárodních časopisech. Členové vědecké 
rady dále diskutovali o vztahu kvality a kvantity ve výzkumu a v publikační činnosti a shodli 
se na podpoře zahájení habilitačního řízení Dr. Bauera pro jeho mimořádné výsledky ve 
výzkumu a v publikační činnosti. 
  
4. 
Vědecká rada projednávala návrh na schválení habilitační komise v habilitačním řízení 
Mgr. Jakuba MACKA, Ph.D. (Fakulta sociální studií MU Brno) v oboru Mediální 
studia. 
 
Byli navrženi:  
 
Předseda komise: 
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova/Metropolitní 
univerzita Praha) 
 
Členové: 
doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého) 
doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita) 
Univ.-Prof. Dr. Jörg Matthes (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, 
Universität Wien) 
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) 
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Návrh představil prof. Jirák. Poté proděkan Kubát zahájil rozpravu. Jelikož nebyly žádné 
připomínky, zahájil doc. Kubát hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 20    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na schválení habilitační komise v 
habilitačním řízení Mgr. Jakuba Macka, Ph.D. v oboru Mediální studia. 
 
5. 
Vědecká rada projednávala návrh na témata habilitační přednášky v habilitačním řízení 
Mgr. Tomáše WEISSE, M.A., Ph.D. (Institut mezinárodních studií FSV UK) v oboru 
Mezinárodní teritoriální studia.  
 
Byla navržena témata: 
 

A) Jaký typ aktéra v mezinárodních vztazích je Evropská unie? 
B) Nové instituce zahraniční politiky EU z pohledu malých zemí. 
C) Potřebujeme evropskou armádu (a máme ji očekávat)? 

 
Návrh představila prof. Rovná. Jelikož nebyly žádné připomínky, zahájil doc. 
Kubát hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
 

A) Jaký typ aktéra v mezinárodních vztazích je Evropská unie? 10 hlasů 
B) Nové instituce zahraniční politiky EU z pohledu malých zemí. 3 hlasy 
C) Potřebujeme evropskou armádu (a máme ji očekávat)? 4 hlasy 

 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. přednese habilitační 
přednášku na téma „Jaký typ aktéra v mezinárodních vztazích je Evropská unie?“ 
 
6. 
Vědecká rada projednávala návrh na témata habilitační přednášky v habilitačním řízení 
PhDr. Jozefa BARUNÍKA, Ph.D. (Institut ekonomických studií FSV UK) v oboru 
Ekonomické teorie.  
 
Byla navržena témata:  
 

A) Závislosti mezi (ekonomickými) proměnnými. 
B) Měření a řízení rizika pomocí vysokofrekvenčních dat. 



4 
 

C) Informační toky mezi ekonomickými či akciovými trhy. 
 
Návrh představil prof. Víšek. Jelikož nebyly žádné připomínky, zahájil doc. Kubát hlasování.  
  
Hlasování VR FSV UK: 
 

A) Závislosti mezi (ekonomickými) proměnnými. 16 hlasů 
B) Měření a řízení rizika pomocí vysokofrekvenčních dat. 0 hlasů 
C) Informační toky mezi ekonomickými či akciovými trhy. 0 hlasů 

 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. přednese habilitační 
přednášku na téma „Závislosti mezi (ekonomickými) proměnnými“. 
 
7.  
Vědecká rada projednávala návrh na témata habilitační přednášky v habilitačním řízení 
Matse Rickarda BRAUNA, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha) v oboru Mezinárodní 
teritoriální studia.  
 
Byla navržena témata: 
 

A) The role of crises for the European integration process. 
B) Scandinavian exceptionalism in the 21st century. 
C) Differentiated integration in Europe and the legitimacy of governance. 

 
Návrh představila prof. Rovná. Členové vědecké rady v diskusi upřednostnili „skandinávské 
téma“. Poté zahájil proděkan Kubát hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
 

A) The role of crises for the European integration process. 3 hlasy 
B) Scandinavian exceptionalism in the 21st century. 12 hlasů 
C) Differentiated integration in Europe and the legitimacy of governance. 2 hlasy 

 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že Mats Rickard Braun, Ph.D. přednese habilitační 
přednášku na téma „Scandinavian exceptionalism in the 21st century“. 
 
8. 
Vědecká rada projednávala přihlášky programů PROGRES uskutečňovaných na 
Fakultě sociálních věd UK.   
 
Byly předloženy tyto projekty: 
 

A) Ekonomie a finance, uskutečňován na CERGE UK a FSV UK, koordinátor prof. 
RNDr. Jan Hanousek, CSc. (CERGE UK); 

B) Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu 
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aktérů a institucí, uskutečňován na FF UK, 2 LF UK, FSV UK, koordinátor prof. 
PhDr. Marek Blatný, DrSc. (FF UK); 

C) Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd, 
uskutečňován na FHS UK a FSV UK, koordinátor doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (FHS 
UK); 

D) Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II, uskutečňován na FTVS, FF 
a FSV UK, koordinátor prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (FTVS UK); 

E) Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti, uskutečňován na FSV, FHS, 
MFF, PedF, PF UK, koordinátor doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV UK); 

F) Právo v měnícím se světě, uskutečňován na PF, 3. LF, FSV UK, koordinátor prof. 
JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

 
Návrhy představil proděkan doc. Kubát. Uvedl, že projekty PROGRES jsou do jisté míry 
nástupcem končících projektů PRVOUK. Tyto projekty přispěly k interdisciplinárnímu 
výzkumu a ke spolupráci jednotlivých fakult univerzity. Projekty PROGRES kladou důraz 
právě na mezifakultní a také mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a jsou proto důležité 
pro výzkum na fakultě v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. V následné diskusi vědecká 
rada projednala předložené návrhy bez připomínek.  
 
9. 
Vědecká rada projednávala návrh na změnu programového garanta studijního 
programu Mediální a komunikační studia na Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky FSV UK.  
 
Na jmenování byl navržen doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. (IKSŽ FSV UK). 
 
Návrh představila Dr. Tejkalová. Uvedla, že dosavadní garantka programu PhDr. Jiřina 
Šmejkalová, CSc. ukončila pracovní poměr na FSV k 30. září 2016. Proto byl navržen nový 
garant doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. Jelikož nebyly žádné připomínky, zahájil doc. 
Kubát hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 17 
Počet hlasů pro návrh: 17    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na schválení doc. MgA. Filipa Lába, 
Ph.D. garantem studijního programu Mediální a komunikační studia Institutu komunikačních 
studií a žurnalistiky FSV UK.  
 
10.  
Vědecká rada projednávala návrh na změnu člena rady v programu PRVOUK P20 
Kulturní, sociální a historická antropologie za FSV.  
 
Navržen byl Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (ISS FSV UK). 
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Návrh představil doc. Kubát. Jelikož nebyly žádné připomínky, zahájil doc. Kubát hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 18 
Počet hlasů pro návrh: 18    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na schválení Mgr. Jakuba Grygara, 
Ph.D. členem rady v programu PRVOUK P20 Kulturní, sociální a historická antropologie za 
FSV UK.  
 
11. 
Vědecká rada projednávala návrh na nového člena oborové rady doktorského 
studijního oboru Moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií FSV UK.  
Byl navržen: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. (IMS FSV UK). 
 
Návrh představil prof. Kučera. Poté doc. Kubát vyzval členy vědecké rady k hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 17 
Počet hlasů pro návrh: 17    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na schválení PhDr. Ondřeje 
Matějky, Ph.D. na nového člena oborové rady doktorského studijního oboru Moderní dějiny 
na Institutu mezinárodních studií FSV UK.  
 
12.  
Vědecká rada projednávala návrhy na nové hlasovací lístky pro hlasování v 
habilitačním a jmenovacím řízení a pro hlasování formou per rollam na vědecké radě 
FSV UK.  
 
Návrhy představil doc. Kubát. Uvedl, že se na minulých zasedáních vědecké rady fakulty 
opakovala připomínka, že nejasný pokyn na hlasovacím lístku mohl vést k odevzdávání 
neplatných hlasů a tím poškodit některé uchazeče v habilitačním a jmenovacím řízení. 
Novinkou u tohoto hlasovacího lístku je, že obsahuje návodné „zřetelně vyznačit volbu“, 
namísto původního „nehodící se škrtněte“. Hlasovací lístky pro hlasování formou per rollam 
jsou novinkou, která umožňuje naplnit nový jednací řád vědecké rady FSV UK. Po krátké 
diskusi zahájil doc. Kubát hlasování.  
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Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 17 
Počet hlasů pro návrh: 11    
Počet hlasů proti návrhu: 3     
Zdrželi se hlasování: 3 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhy na nové hlasovací lístky pro hlasování 
v habilitačním a jmenovacím řízení a na nové hlasovací lístky pro hlasování formou per 
rollam. Návrhy jsou přílohou tohoto zápisu.  
 
13. 
Různé 
Jelikož nebyly žádné další podněty pro jednání, ukončil doc. Kubát zasedání vědecké rady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 
                                                                proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
V Praze 14. října 2016  


