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  Zápis 
ze schůze Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 

  která se konala ve středu 11. prosince 2013  
 

 
 
Přítomni:  J. Končelík, M. Dohalská, P. Drulák, M. Illner, K. Janda, J. Jirák, Š. Jurajda, J. 
Kabele, M. Kejak, J. Knapík, D. Kováč, J. Kraus, M. Kubát, J. Kučera, M. Macháček, L. 
Mlčoch, M. Novák, F. Ochrana, K. Oliva, J. Pavel, B. Plechanovová, M. Potůček, L. Rovná, 
B. Říchová, T. Sirovátka, F. Turnovec, J. Vykoukal. 
 
Omluveni: Z. Drábek, J. Křen, P. Matějů, M. Mejstřík, J. Á. Víšek 
 
Hosté: doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
 
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z listopadového zasedání  
K zápisu nebyly žádné připomínky. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 23 
Počet hlasů pro návrh: 23   Počet hlasů proti návrhu: 0    Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí se zněním zápisu ze zasedání, které se 
konalo 13. listopadu 2013.   
 
2.  
Vědecká rada projednávala habilitační řízení Mgr. Jakuba Steinera, Ph.D. v oboru 
Ekonomické teorie 
Název habilitační práce: Essays on Strategic Uncertainty 
Název habilitační přednášky: The importance of considering assymetry of information in 
macro-economic problems 
Složení habilitační komise: 
Předseda:  
prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních 
věd) 
Členové:  
doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) 
doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě) 
doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (České vysoké učení technické v Praze) 
prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální 
fakulta) 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Vito Fragnelli (University of Eastern Piedmont) 
prof. Gianfranco Gambarelli (University of Bergamo) 
Dr. René Levínský (Max-Planck-Institut für Ökonomik) 
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Návrh představil prof. Turnovec. Poté uchazeč vystoupil s přednáškou, kde se zabýval 
příčinami finanční krize, která začala pádem finančního domu Lehman Brothers v roce 2008. 
Následně se vyjádřil k připomínkám oponentů habilitační práce a odpovídal na dotazy členů 
vědecké rady. Dotazy se týkaly zejména vztahu etiky a ekonomie, správnosti metafor 
popisujících příčiny krize a role psychologie ve finančním sektoru. V následné diskusi se členové 
vědecké rady shodli, že uchazečova práce v oboru Ekonomické teorie je jedinečná a na světové úrovni.  
Poté děkan vyzval k hlasování.         
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 27 
Počet hlasů pro návrh: 27   Počet hlasů proti návrhu: 0    Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že Mgr. Jakub Steiner, Ph.D. může být jmenován 
docentem v oboru Ekonomické teorie.  
 
3. 
Vědecká rada projednávala návrhy na garanty studijních programů  na FSV UK (návrh 
je přílohou tohoto zápisu) 
Genezi návrhu představil děkan fakulty. V následné diskusi se členové vědecké rady věnovali 
především náplni pravomocí garantů studijních programů a oborů a jejich provázaností. Podle 
děkana fakulty návrh koresponduje s novým zněním statutu univerzity.  
 
Bylo navrženo, aby dosavadní garanti studijních programů se zodpovědností za studijní obor 
u studijních programů s více obory nadále vykonávali funkci oborového garanta a garanti 
studijních programů s jediným oborem zůstali ve funkci garanta studijního programu. S tím 
vyjádřili členové vědecké rady souhlas. 
 
Poté děkan fakulty vyzval k hlasování o jednotlivých garantech.  
 
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se  doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. má stát garantem 
studijního programu Ekonomické teorie (Bc.).  
 
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. má stát garantem 
studijního programu Ekonomické teorie (NMgr.).  
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prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. má stát garantem 
studijního programu Politologie (Bc., NMgr., Ph.D.).  
 
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. má stát garantem 
studijního programu Mezinárodní teritoriální studia (NMgr.).  
 
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. má stát garantem 
studijního programu Mediální a komunikační studia (NMgr.).  
 
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. má stát garantem 
studijního programu Sociologie (Bc.).  
 
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. má stát garantem 
studijního programu Sociologie (NMgr.).  
 
prof. PhDr. Martin Pot ůček, CSc., MSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 18   Počet hlasů proti návrhu: 1    Zdrželi se hlasování: 1 
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Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že se prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. má stát 
garantem studijního programu Sociologie (Ph.D.).  
 
 
4. 
Vědecká rada projednávala návrh na pověření doc. PhDr. Pavola  Friče, CSc. výkonem 
funkce garanta studijního programu Sociologie, navazujícího magisterského studijního 
oboru Public and Social Policy 
 
Návrh představil děkan fakulty s tím, že se jedná o dočasné pověření. Poté vyzval k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby byl doc. PhDr. Pavol Frič, CSc. pověřen funkcí 
garanta navazujícího magisterského studijního oboru Public and Social Policy.  
 
5.  
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření zkušebních komisí pro bakalářské, 
magisterské a rigorózní zkoušky na Institutu ekonomických studií FSV UK (návrh je 
přílohou tohoto zápisu) 
Návrh představil prof. Janda s tím, že životopisy všech navržených jsou k dispozici na 
webovém uložišti vědecké rady FSV UK. K navrženým nebyly žádné připomínky.  
 
Poté děkan vyzval k hlasování:    
 
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. stal členem státních 
zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Bc., Mgr., PhDr.)   
 
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se RNDr. Michal Červinka, Ph.D. stal členem státních 
zkušebních komisí v oboru Mikroekonomie (Bc., Mgr., PhDr.)   
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PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. stal členem státních 
zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Bc., Mgr., PhDr.)   
 
Ing. Monika Hollmannová 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se Ing. Monika Hollmannová stala členkou státních 
zkušebních komisí v oboru Mikroekonomie (Bc.)   
 
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. stal členem 
státních zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Mgr., PhDr.)   
 
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. stal členem státních 
zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Mgr., PhDr.)   
 
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 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, aby se PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. stal členem státních 
zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Mgr., PhDr.)   
 
 
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 20   Počet hlasů proti návrhu: 0    Zdrželi se hlasování: 0 
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Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, aby se prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. stal členem 
státních zkušebních komisí v oboru Makroekonomie (Bc.)   
 
 
6. 
Vědecká rada projednávala návrh habilitační komise v habilitačním řízení PhDr. Jan 
Záhořík, Ph.D. v oboru Moderní dějiny 
Byla navržena komise ve složení: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (FSV UK) 
Členové: 
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FSV UK) 
doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc (SAV Bratislava) 
doc. PhDr. Jan Klíma, CSc. (FF UHK) 
PhDr. Otakar Hulec, CSc. (dříve Orientální ústav AV ČR) 
 
 
Návrh představil prof. Kučera. Komise již byla VR schválena, ale její složení neodpovídalo 
požadavkům zákona o VŠ, který stanoví poměr mezi interními a externími členy komisí. 
Namísto doc. Karlase byl do komise navržen dr. Hulec. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 32 Z toho přítomných: 20 
Počet hlasů pro návrh: 19   Počet hlasů proti návrhu: 0    Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, aby habilitační komise v habilitačním řízení Dr. Záhoříka 
pracovala ve stejném složení s výjimkou doc. Karlase, kterého nahradí Dr. Hulec.   
 
 
7.  
Vědecká rada diskutovala nad doplněným návrhem na doporučená hlediska pro 
habilitační a jmenovací řízení na FSV UK 
Doc. Kubát informoval o stavu diskuse o návrhu na upřesnění podmínek habilitačního a 
jmenovacího řízení na FSV UK. V návaznosti na jednání VR v listopadu 2013 vyzval ředitele 
institutů, aby návrh projednali na institutech, a to zejména s garanty oborů. Písemné 
stanovisko obdržel pouze od ředitele IES dr. Gregora. O návrhu jednalo rozšířené kolegium 
děkana, na kterém návrh podpořil ředitel IPS dr. Juptner. Ředitel ISS dr. Hájek vznesl dotaz, 
zda jsou navrhované podmínky platné pro všechny obory. Doc. Kubát odpověděl, že to není 
bezpodmínečně nutné, protože se jedná o vnitřní fakultní pravidlo, nikoliv o závazný předpis 
nadřazené složky. Ředitel IMS doc. Vykoukal navrhl, aby byl návrh doplněn o časopisy 
vedené v databázi SCOPUS. Zeptal se, zda lze mezi citační ohlasy řadit také recenze 
monografií. Doc. Kubát odpověděl, že ano. Doc. Kubát zakončil úvodní informaci slovy, že 
dosavadní diskuse probíhala v rychlosti a bylo by dobré ji iniciovat ještě jednou Podle doc. 
Jurajdy není cílem fakultních oborově specifických kritérií přijít s nějakým přesným 
algoritmem, ale jde o nalezení argumentů pro diskusi o smyslu některých celouniverzitních 
požadavků na habilitační a jmenovací řízení. Podle doc. Plechanovové by měli návrh 
projednávat především garanti studia na jednotlivých pracovištích. Prof. Potůček považuje za 
rozumný již fungující systém specifických kritérií na Přírodovědecké fakultě. Klade se tam 
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totiž mj. důraz na pedagogickou činnost uchazeče a jsou v něm zohledněny rozdíly 
v hodnocení výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých oborů. Doc. Kubát navrhl prodloužit 
diskusi na institutech s tím, že jejich výsledkem by měla být písemná stanoviska zástupců 
jednotlivých oborů, a to zda s návrhem souhlasí, jak byl předložen, nebo zda požadují jeho 
úpravy. Prof. Kučera se dotázal, zda je nutné návrh předjednat na rektorátu. Podle děkana 
fakulty tomu tak být nemusí fakult – fakultní kriteria pouze nesmí být v zásadním rozporu s 
celouniverzitními. Jedná se o diskusi a rozhodnutí jednotlivých fakult. Podle doc. Jurajdy 
používá PřF UK své podmínky habilitačního a jmenovacího řízení jako argument pro případ, 
že uchazeč v habilitačním a jmenovacím řízení nesplňuje některá z celouniverzitních kritérií, 
ale vyniká v jiných. Podle prof. Nováka se jedná o rozumný návrh, který je třeba podpořit. 
Diskusi zakončil děkan fakulty s tím, že bude požadovat po jednotlivých institutech a 
pracovištích, aby se k návrhu písemně vyjádřily.  
 
 
          
Na závěr zasedání děkan fakulty poděkoval všem členů vědecké rady za spolupráci a popřál 
jim příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.  
 
 
 
 
 
 
      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
      děkan FSV UK 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Tomáš Renner 
10. ledna 2014    


