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 Zápis 
ze slavnostního zasedání vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 9. listopadu 2016 v Karolinu.   
 

Příští zasedání vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 14. prosince 2016 od 
13:00 hodin na Smetanově nábřeží 6, 110 01 Praha 1. 

 
Přítomni:  M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, M. Illner, J. Kabele, J. Karlas, M. Kejak, J. 
Končelík, D. Kováč, T. Kostelecký, M. Kubát, J. Kučera, L. Mlčoch, D. J. Novotný, M. 
Potůček, B. Říchová, J. Á. Víšek, J. Winkler, J. Wintr. 
 
Omluveni: S. Balík, S. Hubík, P. Kratochvíl, D. Münich, L. Rovná, F. Turnovec, M. 
Vošvrda.       
 
Hosté: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., Mgr. Jitka Kryšpínová, 
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D., doc. PhDr. Luboš Švec, CSc., 
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. 
 
Děkan fakulty na úvod slavnostního zasedání přivítal všechny oceněné a hosty a připomněl 
historií předávání cen Josefa Vavrouška na Fakultě sociálních věd. Jednání se zúčastnil 
prorektor pro rozvoj prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. Z jednání se omluvila paní Vavroušková.  
 
1. 
Děkan fakulty slavnostně předával ceny Josefa Vavrouška. 
Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných bylo následující: 
Výbor udělil ocenění ve třech kategoriích. 
 
Kategorie bakalářská 
První místo v kategorii bakalářské získala Michaela KAŠPEROVÁ za práci:  
Post environmentalismus v kontextu vybraných environmentálních směrů 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře 
environmentálních studií. 
Vedoucím práce a konzultantem byl Mgr. Vojtěch PELIKÁN. 
 
Druhé místo ve stejné kategorii získal Jan MÁLEK za studii:  
Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických 
studií. 
Vedoucím a konzultantem byl prof. Ing. Karel JANDA, M.A., Dr., Ph.D. 
 
Kategorie magisterská 
První místo v kategorii diplomových prací získala Šárka KŘEPELKOVÁ za studii:  
Vazba mezi kontaktem s přírodou v dětství a chováním k životnímu prostředí v dospělosti 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře 
environmentálních studií. 
Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Jan KRAJHANZL, Ph.D. 
 
Druhé místo získala Radka STRUŽKOVÁ za práci:  
Odpady v 19. století v Praze jako příklad interakcí města a jeho okolí 



2 
 

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na katedře sociální a 
kulturní ekologie. 
Práci vedl prof. PhDr. Václav MATOUŠEK, CSc. 
Třetí místo v kategorii magisterské získaly dvě studie: 
 
Diplomová práce Barbory ONDERKOVÉ:  
Právní úprava životního prostředí před hlukem 
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního 
prostředí. 
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D. 
 
Diplomová práce Miroslava PALANSKÉHO:  
The Value of Political Connections: Evidence from the Czech Republic 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických 
studií. 
Vedoucím a konzultantem byl Petr JANSKÝ, Ph.D. 
 
Výbor v této kategorii udělil t ři čestná uznání. 
Zdeňce BUREŠOVÉ za práci:  
Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran zastoupených v Poslanecké 
sněmovně České republiky 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu 
sociologických studií 
Práci vedl PhDr. Vilém NOVOTNÝ, Ph.D. 
 
Eduardu PETIŠKOVI za práci:  
Řekni, o čem sníš, v čem chceš žít? Vztah k životnímu prostředí v představách o budoucnosti 
žáků pátých tříd základních škol 
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na katedře sociální a 
kulturní ekologie. 
Vedoucím a konzultantem byli Ing. Radek TRNKA, Ph.D. a PhDr. Ivan RYNDA. 
 
Renatě SVOBODOVÉ za práci:  
Časové perspektivy a jejich vazba na environmentální postoje a chování 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře 
environmentálních studií. 
Práci vedl PhDr. Jan KRAJHANZL, Ph.D. 
 
Kategorie dizertačních prací 
První místo v kategorii dizertačních prací Výbor neudělil. 
 
Druhé místo získal Antonín TYM za studii:  
Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného rozvoje v pozemní dopravě v 
České republice 
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu 
sociologických studií. 
Školitelem a konzultantem byl prof. RNDr. Bedřich MOLDAN, CSc. 
 
Třetí místo získal Arnošt NOVÁK za studii:  
Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989 
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Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v Centru pro otázky 
životního prostředí. 
Školitelem byl prof. Miloš HAVELKA, CSc. 
 
 
2. 
Děkan fakulty slavnostně předával medaile za zásluhy o rozvoj fakulty a za 
dlouhodobou práci pro fakultu. 
Byli oceněni: 
Za dlouholetou práci pro fakultu za rok 2016: 
1.       Mgr. Jitka Kryšpínová 
2.       Mgr. Martin Sekera, Ph.D.  
3.       PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D. 
 
 
Za dlouholetou práci pro fakultu za rok 2015: 
4.       doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 
5.       Mgr. Jiří Remr, Ph.D. 
  
Za zásluhy o rozvoj fakulty 2016: 
6.       prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. 
 
Poté děkan udělil slovo profesoru Hlaváčkovi, který vystoupil s krátkým projevem na téma 
neefektivity centrálně plánované ekonomiky před rokem 1989 v Československu a pokusů o 
její reformu mezi částí ekonomů Československé akademie věd.  
 
 
3. 
Vědecká rada projednávala zápis z říjnového zasedání vědecké rady.  
Doc. Kejak upozornil, že se má v zápise uvádět CERGE UK a nikoli CERGE-EI. Další 
připomínky nebyly.  
 
 
4. 
Vědecká rada projednávala zápisy o hlasování per rollam z října a listopadu 2016. 
Zápisy představil děkan fakulty. V následné diskusi členové vědecké rady navrhovali, aby na 
každé hlasování byla odpověď o přijetí e-mailu, aby byla všechna hlasování na jednom lístku 
a aby bylo možné na hlasovacím lístku zaškrtávat vymezené políčko volby.  
Poté děkan vyzval k hlasování. 
Zápis o hlasování per rollam z října 2016 (rozšíření zkušebních komisí pro státní doktorské 
zkoušky a obhajoby disertačních prací v oboru Ekonomie a ekonometrie P6228 na CERGE-
EI; rozšíření zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na Institutu ekonomických 
studií FSV UK; rozšíření zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky a rigorózní zkoušky 
na Institutu mezinárodních studií FSV UK). 
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 17 
Počet hlasů pro návrh: 17    
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Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí se zápisem z říjnového hlasování formou per 
rollam. 
 
Zápis o hlasování per rollam z listopadu 2016 (rozšíření zkušebních komisí pro státní 
doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Institutu ekonomických studií FSV UK; 
rozšíření zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky na Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky FSV UK).  
 
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 se zápisem z listopadového hlasování formou 
per rollam. 
 
 
5. 
Vědecká rada projednávala návrh na jmenování nového garanta studijních doktorských 
programů Ekonomie a ekonometrie a Economics and Econometrics na CERGE UK. 
Byl navržen na odvolání: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. 
Byl navržen na jmenování: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK) 
Návrh představil doc. Kejak. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzval děkan 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 jmenování prof. Ing. Štěpána 
Jurajdy, Ph.D. novým garantem studijních doktorských programů Ekonomie a ekonometrie a 
Economics and Econometrics na CERGE UK. Vědecká rada se vyjádřila, že bere na vědomí 
odvolání prof. RNDr. Jana Hanouska, CSc. z funkce garanta studijních doktorských programů 
Ekonomie a ekonometrie a Economics and Econometrics na CERGE UK.  
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6. 
Vědecká rada projednávala návrh na jmenování nového garanta bakalářského 
studijního oboru Sociologie a sociální antropologie v programu Sociologie na Institutu 
sociologických studií FSV UK.  
Byl navržen: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (FSV UK) 
Návrh představil prof. Kabele. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzval děkan 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 jmenování doc. Mgr. Martina 
Hájka, Ph.D. novým garantem bakalářského studijního oboru Sociologie a sociální 
antropologie v programu Sociologie na Institutu sociologických studií FSV UK.   
 
 
7. 
Vědecká rada projednávala návrh na složení habilitační komise v habilitačním řízení 
PhDr. Michala Bauera, Ph.D. (Institut ekonomických studií FSV UK) v oboru 
Ekonomické teorie. 
Byla navržena komise ve složení: 
Předseda 
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (Univerzita Karlova, CERGE-EI)  
Členové: 
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (Univerzita Karlova, CERGE-EI) 
doc. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská 
fakulta) 
doc. Ing. Jiří Večerník, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) 
doc. Sylvie Graf, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.) 
 
Návrh představil doc. Kejak. Členové vědecké rady se dotazovali, proč jsou jednotliví členové 
komise z různých oborů a proč je v komisi zastoupen pouze jediný profesor. Následně doc. 
Kejak stáhl návrh z programu s tím, že na příští zasedání předloží návrh nový.  
 
 
8. 
Vědecká rada projednávala návrh na složení habilitační komise v habilitačním řízení 
Dr.phil. Rudolfa Ku čery, Ph.D. (Institut mezinárodních studií FSV UK) v oboru 
Moderní dějiny. 
Byla navržena komise ve složení: 
Předseda: 
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) 
Členové: 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická) 
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prof. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) 
doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D (Ostravská univerzita, Filosofická fakulta) 
prof. dr. hab. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny Universytetu Warszawskiego) 
 
Návrh představil prof. Kučera. Jelikož k návrhu nebyly žádné připomínky, vyzval děkan 
k hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 15 
Počet hlasů pro návrh: 14    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 1 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na habilitační komisi v habilitačním 
řízení Dr.phil. Rudolfa Kučery, Ph.D. v oboru Moderní dějiny.      
 
 
9. 
Vědecká rada projednávala návrh na jmenování nového člena oborové rady 
doktorského studia oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních 
studií FSV UK. 
Byl navržen: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (Právnická fakulta UK)  
Návrh představil doc. Kubát. Jelikož k návrhu nebyly žádné připomínky, vyzval děkan 
k hlasování.   
 
Hlasování VR FSV UK: 
 
Počet hlasů ve vědecké radě: 26 
Z toho přítomných: 15 
Počet hlasů pro návrh: 15    
Počet hlasů proti návrhu: 0     
Zdrželi se hlasování: 0 
 
Usnesení: 
 
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování doc. JUDr. PhDr. Jana 
Wintra, Ph.D. novým členem oborové rady doktorského studia oboru Mezinárodní teritoriální 
studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK. 
 
 
10. 
Různé 
Děkan fakulty v souvislosti s navrženou komisí Dr. Bauera zahájil debatu o doporučených 
hlediscích hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 
Karlově. Členové vědecké rady vyjadřovali pochybnosti, zda jsou taková specifická kritéria 
na fakultní úrovni potřeba, diskutovali o zahraničních příkladech takových kritérií a o roli 
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posuzování uchazeče habilitační komisí a vědeckou radou univerzity. Možným řešením na 
fakultní úrovni by mohla být deklarace interpretující tato kritéria pro potřebu habilitačních 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. V případě, že uchazeč doporučená hlediska 
nesplňuje, je potřeba žádost rektorátu vysvětlit.  
 
 
Vědecká rada projednala přehledy o ročním hodnocení studentů doktorského studia. 
K podkladům nebyly žádné negativní připomínky. 
 
 
Děkan krátce informoval o stavu přípravy fakultních insignií. Uvedl, že by celý proces od 
návrhu po realizaci projektu rád ukončil do závěru svého funkčního období.  
 
 
 
 
 
        
       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 
       Fakulta sociálních věd UK 

děkan 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
V Praze 10. listopadu 2016  
 


