Zápis
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,
které se konalo ve středu 9. března 2016.
Příští zasedání Vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 13. dubna 2016 od 13:00
hodin, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 (2. patro, místnost č. 212).
Přítomni: M. Černý, S. Balík, M. Dohalská, Z. Drábek, M. Illner, J. Kabele, J. Karlas, J.
Končelík, T. Kostelecký, D. Kováč, J. Kraus, M. Kubát, J. Kučera, L. Mlčoch, D. Münich, D.
J. Novotný, M. Potůček, L. Rovná, F. Turnovec, J. Á. Víšek, M. Vošvrda, J. Wintr.
Omluveni: S. Hubík, M. Kejak, P. Kratochvíl, B. Říchová, J. Winkler.
Hosté: PhDr. David Emler, Ph.D., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., doc. PhDr. Jiří
Vykoukal, CSc.

1.
Vědecká rada projednala zápis z únorového zasedání.
Členové vědecké rady diskutovali o formě zápisu. Vyjadřovali se v tom smyslu, že na jedné
straně je doslovný zápis známkou transparentnosti, na druhé straně se však nikdy nemůže
jednat o autentický doslovný záznam, což může vést k různým interpretacím a dalším
dohadům. Podle některých členů vědecké rady by byl vhodnější kratší zápis, kde by byly
shrnuté hlavní body diskuze a znění přijatých usnesení. Členové vědecké rady se ještě
dotazovali na úplnost zápisu z prosincového a únorového zasedání. Děkan uvedl, že zápisy
jsou úplné. Další připomínky k zápisu nebyly.
2.
Vědecká rada projednávala jmenovací řízení doc. Romana Horvátha, Ph.D., M.A.
(Institut ekonomických studií FSV UK) v oboru Ekonomické teorie.
Název přednášky: Transparence centrálních bank
Složení hodnotící komise:
Předseda:
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze/Fakulta sociálních věd)
Členové:
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a
statistiky)
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta financí a
účetnictví)
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (KMPG Česká republika)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)
Autoři doporučujících dopisů:
prof. Fabrizio Coricelli (Paris School of Economics)

1

Dr. Zdeněk Drábek (Nezávislý odborník; poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a
investic svrchovaného rizika)
prof. Iftekhar Hasan, Ph.D. (Fordham University, New York, USA)

Uchazeče představil prof. Víšek. Poté děkan udělil slovo uchazeči. Doc. Horváth vystoupil
s přednáškou na téma transparentnost centrálních bank a následně odpovídal na dotazy členů
vědecké rady. Poté děkan zahájil uzavřenou debatu o uchazeči a následně hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 21
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Neplatné hlasy: 1
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování doc. Romana
Horvátha, Ph.D., M.A. profesorem v oboru Ekonomické teorie.
3.
Vědecká rada projednávala návrh na akreditaci navazujícího magisterského studijního
oboru Master of International Studies v anglickém jazyce.
Návrh představil doc. Vykoukal. Jelikož k návrhu nebyly žádné připomínky, děkan fakulty
zahájil hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 22
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci navazujícího
magisterského studijního oboru Master of International Studies v anglickém jazyce.
4.
Vědecká rada projednávala návrh na akreditaci navazujícího magisterského studijního
oboru European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme v
anglickém jazyce.
Návrh představil doc. Vykoukal. Poté děkan zahájil diskuzi. Členové vědecké rady
diskutovali o důvodech uvedení jména bývalého prezidenta republiky Václava Havla v názvu
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oboru. Na jedné straně náplň předloženého oboru nesouvisí s Havlovým dílem a jeho
myšlenkovým odkazem, na druhé straně je v zahraničí běžné, že se studijní obory a programy
označují jmény významných osobností. Výsledkem diskuse byl návrh, aby bylo z názvu
oboru jméno Václava Havla vyškrtnuto. Nově navržený název zní: „European Politics and
Society“. Poté děkan fakulty zahájil hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 21
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci navazujícího
magisterského studijního oboru European Politics and Society v anglickém jazyce.
5.
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření státních zkušebních komisí na Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.
Byli navrženi:
PhDr. Radim Hladík, Ph.D. (IKSŽ FSV UK)
PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (IKSŽ FSV UK)
Návrh představil děkan fakulty. Upřesnil, že se jedná o státní zkušební komise v bakalářském
a magisterském studiu. Poté zahájil hlasování.
PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 22
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních
komisí v bakalářském a magisterském cyklu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK o PhDr. Radima Hladíka, Ph.D.
PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Hlasování VR FSV UK:
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Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 22
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních
komisí v bakalářském a magisterském cyklu na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK o PhDr. Ludmilu Trunečkovou, Ph.D.
6.
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření státních zkušebních komisí na Institutu
sociologických studií FSV UK.
Byli navrženi:
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. (VŠE)
Mgr. Karel Čada, Ph.D. (ISS FSV UK)
Návrh představil prof. Kabele. Poté děkan zahájil diskusi. Prof. Kabele stáhl z jednání
vědecké rady návrh na jmenování Dr. Čady. Návrh bude předložen na příští jednání vědecké
rady s doplněným odůvodněným, proč je do zkušebních komisí pro všechny cykly studia, tj.
včetně studia doktorského, navrhován nehabilitovaný pracovník. Následně děkan zahájil
hlasování.
doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 22
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních
komisí na Institutu sociologických studií FSV UK o doc. PhDr. Karla Müllera, Ph.D.
7.
Vědecká rada projednávala návrh na rozšíření státních zkušebních komisí
v bakalářském a magisterském cyklu na Institutu mezinárodních studií FSV UK.
Byl navržen:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D. (IMS FSV UK)
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Návrh představil doc. Vykoukal. Jelikož nebyly žádné připomínky, zahájil děkan
fakulty hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 22
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na rozšíření státních zkušebních
komisí v bakalářském a magisterském cyklu na Institutu mezinárodních studií FSV UK o
PhDr. Jana Bečku, Ph.D.
8.
Vědecká rada projednávala návrh na úpravu Jednací řád VR FSV UK.
Genezi návrhu na změnu jednacího řádu vědecké rady FSV UK představil doc. Kubát. Uvedl,
že Akademický senát FSV UK požaduje, aby vědecká rada posoudila možnost vyškrtnout
články č. 2 a 3 z jednacího řádu a případně je nahradila odkazem na Statut Fakulty sociálních
věd. Důvody této žádosti vysvětlil předseda AS FSV UK Dr. Emler. Po diskusi děkan zahájil
hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 27
Z toho přítomných: 22
Počet hlasů pro návrh: 18
Počet hlasů proti návrhu: 2
Zdrželi se hlasování: 2
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s vyškrtnutím článků č. 2 a 3 z jednacího řádu
Vědecké rady FSV UK a jejich nahrazením čl. 2 ve znění: „Působnost vědecké rady a složení
vědecké rady stanoví Statut fakulty“. Další články se přečíslují. Ostatní návrhy změn
jednacího řádu schválené na únorovém jednání vědecké rady zůstávají v platnosti.
9.
Etika publikování
Doc. Kubát pozval přítomné členy vědecké rady na konferenci týkající se etiky publikování.
Konference se bude konat dne 24. 3. 2016 v Akademickém konferenčním centru AV ČR
(Husova 4a, Praha 1) od 10 hodin. Všichni členové vědecké rady dostanou na konferenci
mailovou pozvánku. Proděkan Kubát také představil jednotlivé konferenční panely.
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10.
Různé
Děkan fakulty na dotaz prof. Mlčocha uvedl, že se již sešla komise pro výběr insignií FSV
UK. Děkan ještě požádal univerzitního odborníka na problematiku insignií o kontrolu.
Následně budou zveřejněny výsledky výběru. Dále bude řešena výtvarná podoba insignií a
nakonec jejich výroba.

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Fakulta sociálních věd UK
proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium

Zapsal:
Mgr. Tomáš Renner
11. březen 2016
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