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  Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 11. dubna 2018.   
 
 
Přítomni: A. N. Tejkalová, M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, J. Karlas, M. Kejak, T. 
Kostelecký, B. Köpplová, J. Kučera, M. Kvizda, D. J. Novotný, M. Potůček, L. Rovná, B. 
Říchová, F. Turnovec, Z. Uherek, J. Á. Víšek, M. Vošvrda, J. Winkler, J. Wintr. 
 
Čestní členové: doc. PhDr. Barbora Osvaldová, prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.       
 
Omluveni: D. Kováč, J. Vykoukal, Š. Zemanová.  
 
Hosté: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., prof. Ing. Karel Janda, M.A., 
Dr., Ph.D., PhDr. Dino Numerato, Ph.D.  
 
 
1. 
Nová vědecká rada – představení řádných a čestných členů. 
Děkanka fakulty na úvod jednání přivítala řádné i čestné členy vědecké rady a přítomné hosty 
a požádala je, aby se vzájemně krátce představili. Také jim předala jmenovací dopisy členů 
vědecké rady.  
 
2. 
Vědecká rada projednávala zápis z březnového zasedání.  
Zápis byl schválen bez připomínek. 
 
3. 
Vědecká rada projednávala návrhy akreditací studijních programů. 
Byly předloženy tyto návrhy: 

1. návrh na akreditaci magisterského programu Ekonomický výzkum a Economic 
Research; 

2. návrh na akreditaci bakalářského double degree programu Česko-německá studia; 
3. návrh na akreditaci bakalářského programu Sociologie a sociální politika; 
4. návrh na akreditaci bakalářského programu Sociologie se specializacemi Sociální 

antropologie a Studium současných společností. 
 
Úvodní slovo k návrhům pronesl proděkan pro koncepci a kvalitu studia Dr. Bednařík. 
Následně děkanka vyzvala přítomné předkladatele či zástupce jednotlivých institutů, aby 
jednotlivé akreditace představili.  
 
Magisterský program Ekonomický výzkum a Economic Research 
Návrh představil doc. Kejak. Následně členové vědecké rady diskutovali o významu 
institucionální ekonomie v předloženém návrhu akreditace. Poté děkanka vyzvala k hlasování. 
 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 23 
Z toho přítomných: 18 
Počet hlasů pro návrh: 18 
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Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci magisterského programu 
Ekonomický výzkum a Economic Research. 
 
Bakalářský double degree program Česko – německá studia 
Návrh představil prof. Kučera. Následně členové vědecké rady diskutovali o zájmu o program 
na německé straně. Poté děkanka vyzvala k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 23 
Z toho přítomných: 18 
Počet hlasů pro návrh: 18 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského double degree 
programu Česko – německá studia. 
 
Bakalářský program Sociologie a sociální politika 
Návrh představil Dr. Numerato. Poté děkanka vyzvala k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 23 
Z toho přítomných: 18 
Počet hlasů pro návrh: 18 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského programu 
Sociologie a sociální politika. 
 
Bakalářský program Sociologie se specializacemi Sociální antropologie a Studium 
současných společností. 
Návrh představil Dr. Numerato. Následně členové vědecké rady diskutovali o jednotlivých 
specializacích programu. Poté děkanka vyzvala k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 23 
Z toho přítomných: 19 
Počet hlasů pro návrh: 19 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
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Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského programu 
Sociologie se specializacemi Sociální antropologie a Studium současných společností. 
 
4. 
Vědecká rada projednávala činnosti v nastávajícím funkčním období. 
Diskusní bod uvedl prof. Kučera. Zdůraznil, že vedle klasických činností vědecké rady 
vyplývajících z jejího jednacího řádu by nové vedení fakulty uvítalo posílení role vědecké 
rady jako poradního orgánu děkanky v otázkách vědy a výzkumu. Následně členové vědecké 
rady diskutovali o roli poradního orgánu děkanky, o frekvenci jednání vědecké rady, o 
představování vědecké politiky jednotlivých institutů na jednání vědecké rady a o praxi 
fungování vědecké rady na jiných fakultách univerzity a na jiných univerzitách. Děkanka 
fakulty doplnila také svou představu plánované Mezinárodní rady FSV UK.    
 
5. 
Vědecká rada diskutovala o tom, co očekává od habilitační a profesorské přednášky.  
Diskuzní bod uvedla děkanka fakulty a prof. Kučera. Následně členové vědecké rady 
diskutovali o dosavadních zkušenostech s habilitačními přednáškami na fakultě, o rozličném 
důrazu uchazečů na vlastní téma přednášky, metodologických problémech výzkumu či na 
vlastní výzkum v přednášené problematice. Také se diskutovalo o tom, zda by uchazeč měl 
v habilitační přednášce pojednat o svém tématu nebo zda by měl přednášet o jiném tématu, a 
jak by měl prokázat své pedagogické schopnosti. Členové vědecké rady diskutovali i o 
dostupnosti habilitačních prací pro členy vědecké rady. Vědecká rada dospěla k závěru, aby 
na základě této diskuze vedení FSV předložilo návrh charakteristiky habilitační a profesorské 
přednášky, který by byl podroben definitivní redakci na některém z příštích zasedání. 
 
6. 
Vědecká rada projednávala témata přednášek v habilitačních řízeních: 
 
Ing. Michal Plaček, Ph.D, M.Sc. (Veřejná a sociální politika) 
Byla navržena témata: 

A. Riziko korupčního selhání při zadávání veřejných zakázek v mezinárodním srovnání 
(2 hlasy). 

B. Principy a zvláštnosti ochrany kulturního dědictví jako veřejné politiky (13 
hlasů). 

C. Deficity strategického vládnutí v České republice (5 hlasů).  
Navržená témata představil prof. Potůček. Po diskuzi k tématům děkanka fakulty vyzvala 
k hlasování.   
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že Ing. Michal Plaček, Ph.D, M.Sc. má před vědeckou radou 
vystoupit s přednáškou na téma „Principy a zvláštnosti ochrany kulturního dědictví jako 
veřejné politiky“. 
 
 
PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (Ekonomické teorie) 
Byla navržena témata: 

A. Letní čas a spotřeba energie (6 hlasů). 
B. Efektivita fungování bank a transmise měnové politiky (4 hlasy). 
C. Přímé zahraniční investice a produktivita domácích firem (10 hlasů). 
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Navržená témata představil prof. Janda. Po diskuzi k tématům děkanka fakulty vyzvala 
k hlasování.   
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. má před vědeckou radou 
vystoupit s přednáškou na téma „Přímé zahraniční investice a produktivita domácích firem“. 
 
Petr Janský, Ph.D. (Ekonomické teorie) 
Byla navržena témata: 

A. Jaký je vliv daní a dávek na příjmovou nerovnost a chudobu? (8 hlasů) 
B. Jaké dopady by mohly mít reformy mezinárodního zdanění firem? (12 hlasů) 
C. Jaké ukazatele jsou vhodné pro Cíle udržitelného rozvoje v oblasti zdanění? (0 hlasů) 

Navržená témata představil prof. Víšek. Po diskuzi k tématům děkanka fakulty vyzvala 
k hlasování.   
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že Petr Janský, Ph.D. má před vědeckou radou vystoupit 
s přednáškou na téma „Jaké dopady by mohly mít reformy mezinárodního zdanění firem?“ 
 
Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. (Mediální studia) 
Byla navržena témata: 

A. Indiana Jones na Václavském náměstí: Počítačové hry jako nástroj občanské 
participace a aktivismu v normalizačním Československu. (4 hlasy) 

B. Hry z vaší školy a ulice: „Hyperlokální“ počítačové hry v 80. a 90. letech jako 
protiváha globálního herního průmyslu. (1 hlas) 

C. Herní opojení s pochybným účelem: diskurz o novém médiu počítačových her 
v normalizačním Československu. (14 hlasů) 

Navržená témata představil prof. Jirák. Po diskuzi k tématům děkanka fakulty vyzvala 
k hlasování.   
 
Usnesení: 
Vědecká rada se usnesla, že Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. má před vědeckou radou 
vystoupit s přednáškou na téma „Herní opojení s pochybným účelem: diskurz o novém médiu 
počítačových her v normalizačním Československu“. 
 
7. 
Vědecká rada projednávala podporu vydávání časopisů a publikační činnosti na FSV 
UK (informace a diskuze). 
Děkanka informovala, že fakultní politika na podporu publikační činnosti vychází z platných 
opatření děkana. Při sestavování nového koncepčního materiálu na podporu vydávání 
časopisů a publikační činnosti bude vedení fakulty vycházet z diskuzí na toto téma na 
institutech a pracovištích. V budoucnosti se bude při podpoře publikační činnosti klást důraz 
především na kvalitu. Fakulta má zájem na kultivaci stávajících časopisů. Poté následovala 
krátká diskuze.     
 
8. 
Zřízení Komise pro etiku ve výzkumu na FSV UK (informace a diskuze). 
Informaci přednesl prof. Kučera. Rozhodnutím rektora jsou fakulty UK povinny do pololetí 
letošního roku vydat opatření ke zřízení Komise pro etiku ve výzkumu. Jedná se o požadavek 
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zejména evropských zadavatelů grantových soutěží. Vedení fakulty zajímal názor vědecké 
rady na dvě otázky: 
- na složení komise 
- na způsob jejího fungování 
V následné diskuzi se členové vědecké rady zabývali pravomocemi nové komise, možnostmi 
podávání podnětů na komisi v souvislosti s návazností činnosti komise na jednotlivé projekty, 
příklady činnosti komise na jiných fakultách a kritérii, podle kterých by měla komise 
pracovat. Vědecká rada se přiklonila k názoru, že vzhledem k ryze odbornému charakteru by 
děkanka při jmenování komise měla vycházet z návrhů institutů a přihlížet při tom k jejich 
rovnoměrnému zastoupení v komisi. Vědecká rada se rovněž shodla, že pokud nebude 
nadřízenými orgány stanoveno jinak, bude komise jednat na základě žádosti řešitelů projektů 
nebo autorů, jejichž nakladatelé či vydavatelé jako podmínku publikování požadují nezávislé 
etické posouzení. Konkrétní návrh předpisu bude ještě jednou předložen vědecké radě. 
 
9. 
Různé 
 
Děkanka přečetla mailovou zprávu bývalého člena vědecké rady Dr. Illnera, který byl 
znepokojen malým zastoupením oboru sociologie v předkládaných akreditacích. K podnětu 
byla krátká diskuze, kde se členové vědecké rady vyjadřovali v tom smyslu, že k takovým 
obavám není důvod. Obor sociologie má na fakultě své nezastupitelné místo a počítá se s ním 
i v předkládaných akreditacích. VR pověřila děkanku, aby v tomto smyslu dr. Illnera písemně 
ujistila. 
 
Znění dopisu Dr. Illnera: 
 
Vážený pane magistře, 
děkuji vám za zápis ze zasedání Vědecké rady sociálních věd UK konaného 14. 3. 2018 v 
budově děkanátu FSV. Jednání Vědecké rady o nové strukturaci studijního program fakulty a 
schválení tohoto programu mne nepříjemně překvapily neočekávanou a nezdůvodněnou 
eliminací sociologie jako až dosud jednoho z nosných předmětů studia na studia na Fakultě. 
Je ironické, že tato redukce programu se uskutečňuje v létě t.r., kdy se bude konat Světový 
sociologický kongres jehož program dosvědčuje, že sociologie je živým a přínosným oborem, 
který se uplatňuje   nejen ve vysvětlení řadě praktických situací běžného života společnosti, 
ale také  při  jejich řešení. Kde jinde než na Karlově univerzitě a na její Fakultě sociálních věd 
má být sociologie přednášena. 
 
 
Dr. Illnerovi poté odešel dopis následujícího znění: 
 

V Praze, 13. dubna 2018 
Vážený pane kolego, 
 
na jednání vědecké rady dne 14. 3. a v dopise z 26. 3. 2018 jste vyjádřil vážnou obavu o 
budoucnost výuky oboru sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Domnívám se, že tento 
dojem vznikl z hektického a možná ne zcela přehledného procesu reakreditace a akreditace 
velkého počtu studijních programů na UK, který si vyžádal přechod na nový systém 
udělování oprávnění k poskytování výuky a její evaluace. Přispěla k tomu možná i zpráva, že 
UK má problémy s institucionální akreditací oboru sociologie na doktorské úrovni. 
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Skutečnost je taková, že UK získala institucionální akreditaci pro všechny stupně studia v 
oboru sociologie, tedy i pro doktorský. K akreditaci Sociální antropologie, která proběhla za 
Vaší účasti 14. 3. t. r., přibyl na dubnovém zasedání Vědecké rady FSV bakalářský program 
Sociologie a sociální politika a bakalářský program Sociologie se specializacemi Sociální 
antropologie a Studium současných společností. Magisterské programy sociologie mají 
akreditaci nejméně do roku 2020 a v současnosti reakreditací neprocházejí. Samozřejmě 
budou vyučovány i nadále. 
 
Je tedy zřetelné, že k omezování studia sociologie na FSV UK nedochází, naopak ve formě 
specializací či nových programů dochází k rozšiřování nabídky, což zaručuje, že fakulta 
zůstane i do budoucnosti jedním z nejdůležitějších sociologických pracovišť v ČR. 
 
Věřím, že fakultu a její sociologii budete jako bývalý dlouholetý člen naší vědecké rady 
nadále doprovázet svojí radou, která zde vždy byla přijímána s nejvyšší pozorností. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
                                                                                                        děkanka FSV UK 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
12. dubna 2018  
 


