Zápis
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
které se konalo ve středu 11. listopadu 2020.

Přítomni: A. N. Tejkalová (osobně), M. Černý (osobně), M. Dohalská (on-line), Z. Drábek (on-line), R.
Horváth (on-line), J. Karlas (on-line), M. Kejak (on-line), B. Köpplová (on-line), T. Kostelecký (on-line),
D. Kováč (on-line), J. Kučera (osobně), M. Kvizda (on-line), K. Müller (on-line), D. J. Novotný (osobně),
M. Potůček (on-line), L. Rovná (on-line), B. Říchová (osobně), Z. Uherek (on-line), J. Á. Víšek (on-line),
J. Winkler (on-line), J. Wintr (on-line)
Čestní členové: prof. J. Kraus, prof. M. Novák, doc. B. Osvaldová
Hosté: prof. O. Bureš, doc. F. Láb, doc. D. Hejlová, Š. Kolmašová
Omluveni: M. Vošvrda, J. Vykoukal, Š. Zemanová,

1.
Vědecká rada projednávala zápis ze zářijového zasedání.
K zápisu nebyly žádné připomínky.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 18
Počet hlasů pro návrh: 18
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí se zápisem ze zářijového zasedání.
2.
Vědecká rada projednala habilitační řízení Mgr. Michala Kolmaše, Ph.D. v oboru Politologie.
Předložená habilitační práce: National Identity and Japanese Revisionism.
Téma habilitační přednášky: Shaming jako normotvorná praktika? Proměna role Mezinárodní
velrybářské komise.

1

Složení habilitační komise:
předseda komise: prof. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. (FSV UK, MUP Praha)
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. (Ústav mezinárodních vztahů Praha)
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v
Praze)
Oponenti habilitační práce:
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE)
prof. Yoichiro Sato, Ph.D. (Ritsumeikan Asia-Pacific University, Japan)
prof. Nancy Snow, Ph.D. (Kyoto University of Foreign Studies, Japan a Schwarzman College, Tsinghua
University, China)
Návrh představil profesor Bureš. Poté vyzvala paní děkanka uchazeče k přednesení přednášky.
Uchazeč vystoupil před Vědeckou radu FSV UK s přednáškou na téma: Shaming jako normotvorná
praktika? Proměna role Mezinárodní velrybářské komise. Uchazeč ve své přednášce nastínil teorii
shamingu. Na příkladu vztahu Mezinárodní velrybářské komise a Japonska popsal roli shamingu.
Následně uchazeč reagoval na oponentské posudky a odpovídal na dotazy členů VR např. na
teoretické ukotvení shamingu.
Po krátké neveřejné diskuzi vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 21
Počet hlasů pro návrh: 19
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Neplatné hlasy: 2
Usnesení:
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování Mgr. Michala Kolmaše, Ph.D.
docentem v oboru Politologie.
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3.
Vědecká rada projednala akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru
Politologie.
Návrh přednesla prof. Říchová.
K návrhu nebylo žádných připomínek a děkanka vyzvala k 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 s akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem oboru Politologie.
4.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění složení Oborové rady doktorského studia oboru
Mediální studia o PhDr. Alici Němcovou Tejkalovou, Ph.D., doc. PhDr. Denisu Hejlovou, Ph.D. a
prof. Ing. Jaroslava Světlíka, Ph.D.
Návrh představil. doc. Láb.
Jelikož nebyly k návrhu žádné připomínky, vyzvala děkanka k 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 s návrhem na jmenování PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D.,
doc. PhDr. Denisy Hejlové, Ph.D. a prof. Ing. Jaroslava Světlíka, Ph.D. do Oborové rady doktorského
studia oboru Mediální studia.
3

5.
Vědecká rada FSV UK projednala návrh na doplnění složení Oborové rady doktorského studia na
IES o prof. Ing. Martina Mandela, CSc. z důvodu rezignace stávajícího člena Ing. Karla Sladkého,
CSc.
Návrh představil prof. Horváth. K návrhu nebyli žádné připomínky a děkanka vyzvala k 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 s návrhem na doplnění složení Oborové rady doktorského studia
na IES o prof. Ing. Martina Mandela, CSc.
6.
Vědecká rada projednala návrh na jmenování nových členů a předsedů komisí pro SZZK na IKSŽ.1
Návrh představila doc. Hejlová. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka k hlasování.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 19
Počet hlasů pro návrh: 19
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování nových členů a předsedů komisí pro
SZZK na IKSŽ.

7.
1

Seznam schválených osob členů a předsedů komisí pro SZZK je přílohou zápisu č. 1
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Vědecká rada projednala návrh na jmenování nových členů zkušebních komisí u bakalářských SZZK
oboru Politologie a veřejná politika.2
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: 21
Počet hlasů pro návrh: 21
Počet hlasů proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování nových členů zkušebních komisí u
bakalářských SZZK oboru Politologie a veřejná politika.
8.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění komisí pro SZZK na IPS.3
Návrh představil doc. Karlas. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala paní 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 SZZK na IPS.
9.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění komisí pro bc., mgr. a rigorózní SZZK na katedře
Sociologie ISS FSV UK.4

2

Seznam schválených osob členy a předsedy komisí pro SZZK je přílohou zápisu č. 2
Seznam schválených osob členy a předsedy komisí pro SZZK je přílohou zápisu č.3
4
Seznam schválených osob členy a předsedy komisí pro SZZK je přílohou zápisu č. 4
3
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Návrh představil doc. Uherek. Jelikož nebyly k návrhu žádné připomínky, vyzvala paní děkanka
k 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 FSV UK se snesla, že souhlasí s návrhem na doplnění komisí SZZK na Katedře Sociologie
ISS.
10.
Vědecká rada projednala návrh na doplnění nových členů komisí pro bc., mgr. a rigorózní SZZK
studijních programů zajišťované Katedrou veřejné a sociální politiky ISS FSV UK a studijních
programů společných s instituty FSV. 5
Návrh představil doc. Uherek. Jelikož nebyly k návrhu žádné připomínky, vyzvala paní děkanka
k 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 s návrhem na doplnění nových členů komisí pro bc., mgr. a
rigorózní SZZK studijních programů zajišťované Katedrou veřejné a sociální politiky ISS FSV UK a
studijních programů společných s instituty FSV

5

Seznam schválených osob členů a předsedů komisí pro SZZK je přílohou zápisu č. 5
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11.
Různé
Vědecká rada projednala návrh na možné konání habilitační přednášky distanční formou, kdy by i
uchazeč byl připojen on-line. Členové vědecké rady s návrhem souhlasili a zároveň byl vznesen
požadavek, aby v této situaci byl poskytnut podklad k přednášce (tedy prezentace) členům Vědecké
rady týden před konáním zasedání, na kterém habilitační přednáška proběhne.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Děkanka
Zapsala: Mgr. Tereza Broučková
12. 11. 2020
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