
JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD 

UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Fakulty sociálních věd, jako 

vnitřním předpisu Fakulty sociálních věd: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Vědecká rada Fakulty sociálních věd (dále jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým 

orgánem Fakulty sociálních věd (dále jen „fakulta“) ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) 

zákona o vysokých školách. 

Čl. 2  

Působnost a složení 

Působnost vědecké rady a její složení stanoví Statut Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Čl. 3  

Zasedání 

1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán 

zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem. Děkan je 

povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích 

členů. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též 

příslušné materiály, které budou projednávány. Ve výjimečných a zdůvodněných 

případech, zejména v časové tísni či při riziku prodlení, mohou být materiály členům 

vědecké rady rozdány před jejím zasedáním. 

2. Zasedání vědecké rady je možné konat prezenční, distanční nebo hybridní formou. Hybridní 

nebo distanční formu vyhlašuje děkan v případě, že to umožňují právní předpisy a opatření 

nebo vnitřní předpisy univerzity, nebo jestliže se na tom z důvodu zvláštního zřetele 

vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním per rollam. Skutečnost, že se 

zasedání koná distančním nebo hybridním způsobem, je členům vědecké rady sdělena 

nejpozději tři dny před konáním tohoto zasedání. 

3. Zasedání vědecké rady může kromě děkana svolat též pověřený proděkan. 

Čl. 4  

Průběh jednání 

1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan. Koná-li se zasedání vědecké 

rady hybridní formou, účastní se děkan, resp. proděkan pověřený vedením jednání, zasedání 

prezenčně. 



2. Distanční a hybridní zasedání se koná prostřednictvím videokonference.  Děkanát zajistí 

možnost připojit se členům vědecké rady, kteří se zasedání neúčastní prezenčně. 

3. Jednání vědecké rady je veřejné. Účast zájemců z řad veřejnosti na distančním či hybridním 

zasedání vědecké rady je umožněna prostřednictvím videokonference. Údaje pro připojení 

jsou vyvěšeny na internetových stránkách fakulty. Na návrh děkana může vědecká rada 

rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by 

veřejnost jednání ohrozila osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty nebo 

univerzity. 

4. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan a 

čestný člen vědecké rady. Další osoby, hosté či pozvaní odborníci, mohou vystoupit pouze 

na základě souhlasu vědecké rady.  

Čl. 5 

Usnesení 

1. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je 

vědecká rada způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké 

rady. V ostatních případech je vědecká rada způsobilá se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jejích členů.  

2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného (viz ustanovení § 72 odst. 10 a § 

74 odst. 6 zákona o vysokých školách), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním 

nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady. 

3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné 

hlasování.  

4. Hlasování je zpravidla veřejné. Hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 

zákona o vysokých školách je tajné.  

5. V případě tajného hlasování distančně přítomní členové vědecké rady hlasují 

prostřednictvím elektronické aplikace, která zaručuje, že ze zobrazených výsledků není 

zřejmé, jak jednotliví hlasující hlasovali. Na formuláři pro elektronické hlasování je uveden 

návrh usnesení a možnosti hlasování.  

6. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem 

zveřejňuje. 

Čl. 6 

Hlasování per rollam 

 

1. Děkan může vyhlásit hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per 

rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednaní není možné nebo 

účelné svolat zasedání vědecké rady. 

2. Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, návrzích na jmenování 

docentem, návrzích na udělení titulu doktor honoris causa, návrzích na udělení titulu 

hostující profesor Univerzity Karlovy, návrzích na udělení titulu emeritní profesor 

Univerzity Karlovy, ani o návrzích na studijní programy nebo obory, které mají byt na 

fakultě uskutečňovány. 

3. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulace se rozešlou členům 

prostřednictvím elektronické pošty. 

4. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, která činí nejméně pět a nejvíce deset pracovních 

dní. 



5. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího 

a jeho hlas (ano / ne / zdržuji se), jinak je neplatný. Návrh se považuje za schválený, jestliže 

s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. Členové rady jsou 

po skončení hlasování per rollam informováni o jeho výsledku. 

6. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání 

a je součástí zápisu z tohoto zasedání. 

Čl. 7 

Zabezpečení činnosti 

Činnost vědecké rady po materiální a administrativní stránce zabezpečuje děkanát. 

Čl. 8  

Závěrečná ustanovení 

1. Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních věd schválený Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy dne 3. června 2016 se zrušuje. 

2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 12. ledna 

2021 a nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1) 

3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl 

platnosti. 

 

 

................................... 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.  

................................... 

      PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.  

předseda Akademického senátu FSV UK 

 

 

................................... 

         Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

   děkanka FSV UK 

předseda Akademického senátu UK  

 

 

 
1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 


