Zápis
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
které se konalo ve středu 10. června 2020.

Přítomni: A. N. Tejkalová, M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, R. Horváth, J. Karlas, M. Kejak, B.
Köpplová, D. Kováč, J. Kučera, M. Kvizda, K. Müller, D. J. Novotný, M. Potůček, B. Říchová, Z. Uherek,
J. A. Víšek, M. Vošvrda, J. Vykoukal, J. Winkler, J. Wintr, Š. Zemanová
Čestní členové: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., doc. PhDr. Barbora Osvaldová, prof. Dr. Miroslav
Novák
Hosté: prof. PhDr. Michal Kubát, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Omluveni: T. Kostelecký, L. Rovná

1.
Vědecká rada projednávala zápis z květnového zasedání.
K zápisu nebyly žádné připomínky.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 16
Počet hlasů pro návrh: 16
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí se zápisem z květnového zasedání.
2.
Vědecká rada projednala habilitační řízení PhDr. Ondřeje Ditrycha, MPhil., Ph.D., v oboru
Politologie.
Předložená habilitační práce: Critical Investigation of the Global
Téma přednášky: Hybridní revoluční aktéři v globální politice. Nová konceptualizace.
Složení habilitační komise:
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předseda komise: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
členové komise:
doc. PhDr. Jan Karlas, M. A., Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oponenti habilitační práce:
Prof. Claudia Aradau (King’s College London/Department of War)
Assoc. Prof. Xymena Kurowska (Central European University/Department of International
Relations)
Prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (Univerzita Karlova/Filozofická fakulta)
Návrh představil prof. Kubát. Poté proděkan Kučera vyzval dr. Ditrycha k přednesení přednášky. Dr.
Ditrych vystoupil s přednáškou na téma: Hybridní revoluční aktéři v globální politice. Nová
konceptualizace. Ve své přednášce se věnoval moderním revolučním aktérům, které vzhledem k
jejich vnitřní různorodosti chápe jako velmi těžko uchopitelné. Moderního revolučního aktéra
definoval jako válečný stroj s řadou proměnlivých charakteristik. Dotazy členů vědecké rady se týkaly
se cílů hybridních revolučních aktérů a jejich motivace, mj. s ohledem na jejich případné materiální
zájmy, a pojmu „hybridní suverenity“. Další dotazy se týkaly otázky, zda pojem hybridního aktéra či
hybridní suverenity máme chápat jako normativní či empirickou kategorii a jaký má uchazečův
výzkum na toto téma empirický přínos.
V neveřejné části diskuze se vědecká rada zabývala formální stránkou uchazečova projevu a jeho
habilitační práce. V druhé, delší části diskuze, členové rady posuzovali uchazečovu schopnost v
přednášce jasně vyložit svůj badatelský záměr a seznámit publikum s odborným přínosem zvoleného
tématu i vlastního výzkumu. Po uzavření diskuze proběhlo hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 21
Počet hlasů pro návrh: 11
Počet hlasů proti návrhu: 3
Zdrželi se hlasování: 6
Neplatné hlasy: 1
Usnesení:
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Vědecká rada FSV UK se usnesla, že nesouhlasí s návrhem na jmenování PhDr. Ondřeje Ditrycha,
MPhil., Ph.D., docentem v oboru Politologie.
3.
Vědecká rada projednala návrh na složení habilitační komise v habilitačním řízení Mgr. Michala
Kolmaše, Ph.D., v oboru Politologie.
Byla navržena komise ve složení:
prof. Oldřich Bureš, MUP a FSV UK (předseda komise)
doc. Jan Karlas, FSV UK
prof. Petr Drulák, ÚMV
doc. Štěpánka Zemanová, FMV VŠE
doc. Věra Stojarová, FSS MU
Návrh představil doc. Karlas. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 20
Počet hlasů pro návrh: 20
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na habilitační komisi v habilitačním řízení Mgr.
Michala Kolmaše, Ph.D. v oboru Politologie.
4.
Vědecká rada projednávala strategický záměr na léta 2021–2025.
Proděkan Kučera seznámil vědeckou radu s dokumentem, který byl představen jako návrh
strategického záměru FSV na roky 2021–2025 a který má být definitivně schválen do konce roku.
Univerzita klade důraz na mezinárodní kontext. Proděkan informoval, že na univerzitě probíhá
hodnocení vědy a prostředky na vědu se budou rozdělovat na základě tohoto hodnocení.
Proděkan vyzval k diskuzi nad předloženým dokumentem.
Prof. Potůček poznamenal, že je třeba klást důraz na aplikovanou vědu. Navrhl přidat implementační
apendix. Doc. Kvizda navrhl syntézu evaluačních zpráv. Doc. Winkler zdůraznil, že je třeba formulovat
strategické priority.
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Proděkan Kučera promluvil o otázce kariérního řádu. Univerzita reaguje na zahraniční požadavky. Již
je předložen návrh univerzitního kariérního řádu. Fakultní předpis by měl zastřešovat předpisy
institutů, aby to vyhovovalo potřebám oborů.
Proděkan promluvil také o aplikovaném a smluvním výzkumu, který je jednou z nových priorit celé
Univerzity Karlovy. Rektorát nově výrazněji spolufinancuje nového zaměstnance oddělení vědy tzv.
inovačního skauta. V rámci FSV UK je jeho hlavním aktuálním úkolem příprava strategie fakulty a
jednotlivých oborů v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu.
Po další diskuzi vyzval proděkan, aby členové vědecké rady popřemýšleli o dalších poznámkách a
připomínkách ke strategickému záměru, aby bylo možné o tomto dokumentu jednat na dalších
zasedáních Vědecké rady.
5.
Vědecká rada projednala návrh na nominaci Ing. Petry Koudelkové, Ph.D. a Mgr. Anny Shavit, Ph.D.
na pozici zpravodajů GA UK v sekci společenských věd ve skupině filologie, mediální studia.
Vzhledem k tomu, že Katedra mediálních studií IKSŽ FSV UK již je zastoupena ve skupině GA UK dr.
Markétou Supa a že v sekci je dobré mít, pokud je to personálně možné, zastoupeny pěstované obory
vyváženě, stáhla děkanka před začátkem projednávání bodu třetí nominaci z IKSŽ a vědecká rada
projednávala pouze dvě uchazečky z Katedry marketingové komunikace a PR IKSŽ FSV UK.
Návrh představil dr. Končelík. Protože nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 20
Počet hlasů pro návrh: 20
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s nominací Ing. Petry Koudelkové, Ph.D. a Mgr. Anny Shavit,
Ph.D. na pozici zpravodajů GAUK v sekci společenských věd ve skupině filologie, mediální studia.
6.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění nových členů pro státní závěrečné zkoušky na IPS:
Mgr. Tomáš Halamka – obor Politologie a mezinárodní vztahy (člen)
Mgr. Jakub Stauber a PhDr. Michael Romancov, Ph.D. – obor Politologie a veřejná politika (členové)
Vědecká rada projednala dále návrh na doplnění členů komisí pro magisterské státní závěrečné
zkoušky na IPS:
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PhDr. Michael Romancov – obor GPS (předseda komise)
Janusz Salamon, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc., Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. – obor IEPS
(členové + předsedové komisí)
Návrhy představil doc. Karlas.
Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka ke hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 21
Počet hlasů pro návrh: 21
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí se jmenováním do komisí bakalářských státních závěrečných
zkoušek na IPS: Mgr. Tomáše Halamky (člen komise – obor Politologie a mezinárodní vztahy), Mgr.
Jakuba Staubera a PhDr. Michaela Romancova, Ph.D. (členové komisí – obor Politologie a veřejná
politika). Vědecká rada se usnesla, že souhlasí se jmenováním do komisí magisterských státních
závěrečných zkoušek na IPS: PhDr. Michaela Romancova (předseda komise – obor GPS), Janusze
Salamona, Ph.D., doc. Ing. Vladimíra Benáčka, CSc. a Ing. Viléma Semeráka, M.A., Ph.D. (členové +
předsedové komisí – obor IEPS)
7.
Vědecká rada projednala návrh na jmenování PhDr. Viléma Novotného, Ph.D. členem zkušebních
komisí pro státní magisterské zkoušky na KVSP ISS.
Návrh představil prof. Potůček.
Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 20
Počet hlasů pro návrh: 20
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
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Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování PhDr. Viléma Novotného, Ph.D. členem
komisí pro státní magisterské zkoušky na KVSP ISS FSV UK.
8.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění nových členů pro bakalářské, magisterské a rigorózní
státní zkoušky studijních programů na ISS: PhDr. Jan Balon, Ph.D., PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.,
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D., Mgr. Ing. Olga Angelovská, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Návrh představil doc. Uherek.
Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 20
Počet hlasů pro návrh: 20
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s doplněním komisí pro státní bakalářské, magisterské a
rigorózní státní zkoušky studijních programů ISS o: PhDr. Jana Balona, Ph.D., PhDr. Ing. Petra
Soukupa, Ph.D., Mgr. Magdalenu Mouralovou, Ph.D., Mgr. Ing. Olgu Angelovskou, Mgr. Miriam
Kotrusovou, Ph.D.
9.
Různé
Vědecká rada se v tomto bodě vrátila k otázce hlasování v habilitačním či profesorském řízení. Na
požadavek, aby všichni členové rady, kteří mají pochybnosti o kvalitě uchazeče či jeho výkonu v
průběhu řízení, projevili explicitně svůj názor, ať ve veřejné, či uzavřené části jednání, reagovala část
členů rady poukazem na svobodu projevit, či neprojevit veřejně svůj názor a na tajnost hlasování.
Převládl názor, že vhodnější by bylo, aby k úspěchu stačil souhlas většiny přítomných, nikoliv většiny
všech členů rady. Vzhledem k tomu, že by to vyžadovalo novelu zákona, je šance na změnu stávající
praxe značně omezená.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Děkanka
Zapsala: Mgr. Tereza Broučková
11. 6. 2020
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