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Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 12. února 2020. 
 
 

 
Přítomni: A. N. Tejkalová, M. Dohalská, Z. Drábek, R. Horváth, B. Köpplová, T. 
Kostelecký, D. Kováč, J. Kučera, D. J. Novotný, M. Potůček, L. Rovná, Z. Uherek, M. 
Vošvrda, J. Vykoukal, J. Á. Víšek, J. Wintr, Š. Zemanová.  
 
Čestní členové: prof. Dr. Miroslav Novák.  
 
Hosté: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.     
 
Omluveni: M. Černý, J. Karlas, M. Kejak, M. Kvizda, K. Müller, B. Říchová, J. Winkler.   
 
 
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z prosincového zasedání. 
K zápisu nebyly žádné připomínky.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 13 
Počet hlasů pro návrh: 13 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
 
Usnesení:  
Vědecká rada FSV UK se usnesla, že souhlasí se zápisem z prosincového zasedání. 
 
 
2. 
Děkanka fakulty představila nového interního člena vědecké rady, kterým se stal prof. 
Roman Horváth, Ph.D., z Institutu ekonomických studií. 
 
 
3. 
Děkanka fakulty informovala o udělení Zlatých pamětních medailí a o udělení 
doktorátu honoris causa. 
Čestná členka vědecké rady doc. PhDr. Barbora Osvaldová z Institutu komunikačních studií a 
žurnalistiky FSV UK byla oceněna za významné celoživotní dílo v oboru žurnalistiky a za 
dlouholetou pedagogickou činnost. Člen vědecké rady Dr. Ing. Zdeněk Drábek B. A., D. Phil., 
získal ocenění za významné celoživotní dílo v oboru ekonomie a dlouholetou vědeckou a 
pedagogickou činnost. Prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula z Univerzity Řezno obdrží dne 2. 
dubna 2020 na rektorátu Univerzity Karlovy doktorát honoris causa. 
 
 
4. 
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Vědecká rada projednávala návrhy na akreditace studijních programů. 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociologie 
Návrh představil doc. Uherek. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Sociologie. 
 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Sociology of Contemporary 
Societies 
Návrh představil doc. Uherek. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Sociology of Contemporary Societies. 
 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika 
Návrh představil doc. Uherek. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika. 
 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Public and Social Policy 
Návrh představil doc. Uherek. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
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Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Public and Social Policy. 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Žurnalistika 
Návrh představil Dr. Bednařík. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Žurnalistika. 
 
 
Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mediální studia 
Návrh představil prof. Štoll. Po krátké diskusi vyzvala děkanka k hlasování. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 akreditaci navazujícího 
magisterského studijního programu Mediální studia.  
 
Na závěr hlasování poděkoval Dr. Bednařík členům vědecké rady za spolupráci v celém 
akreditačním procesu. A členové vědecké rady poděkovali proděkanu Bednaříkovi a Michaele 
Čuprové, kteří mají na bezproblémovém fakultním zpracování akreditací největší podíl. 
 
 
4. 
Vědecká rada projednávala návrh habilitační komise v habilitačním řízení Adriana 
Brisku, Ph.D. v oboru Moderní dějiny. 
 
Byla navržena komise ve složení: 
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Předseda komise: 
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita 
Karlova). 
 
Členové komise: 
doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec 
Králové); 
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (Katedra německých a rakouských studií, Institut 
mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova); 
doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Katedra historických věd, Filozofická fakulta, 
Západočeská univerzita v Plzni); 
Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther, M.A. (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität 
Wien). 
Návrh představil prof. Horčička. Jelikož nebyly žádné připomínky, vyzvala děkanka fakulty 
k hlasování.  
 
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 s návrhem na habilitační komisi v habilitačním 
řízení Adriana Brisku, Ph.D. v oboru Moderní dějiny. 
 
 
5. 
Vědecká rada projednávala dokument Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě 
Karlov ě – hodnotící zprávu za Fakultu sociálních věd. 
Hodnotící zprávu za Fakultu sociálních věd krátce představil profesor Kučera. Stručně shrnul 
genezi zprávy i další postup vnitřního hodnocení tvůrčí na UK. Následně proběhla diskuze 
k příspěvku člena vědecké rady Dr. Kováče. Text s jeho upravenou formulací týkající se 
interdisciplinarity na fakultě je přílohou tohoto zápisu. V následné diskuzi se členové vědecké 
rady věnovali pravidlům hodnocení, výsledkům mimo oborová hodnocení, porovnání s jinými 
fakultami univerzity, míře kritičnosti zprávy a některým formulacím předloženého textu. Poté 
děkanka fakulty vyzvala k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 předloženým dokumentem Vnitřní hodnocení 
tvůrčí činnosti na UK (Charles University: Research Evaluation 2014-2018, Self-Evaluation 
Report). 
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6. 
Vědecká rada projednávala dokument Národní hodnocení tvůrčí činnosti – schválení 
zprávy za FSV v modulu M3. 
Dokument Národní hodnocení tvůrčí činnosti za FSV v modulu M3 krátce představil prof. 
Kučera. Nejprve shrnul postup při přípravě zprávy a vysvětlil důvody, proč se předkládá 
zpráva jen v jednom z modulů. Uvedl, že předmětem hodnocení v této zprávě je Univerzita 
Karlova jako celek a příjemcem je vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V následné 
diskuzi se členové vědecké rady věnovali systému hodnocení univerzit, způsobu sběru dat do 
této zprávy, rozdělování finančních prostředků podle výsledků výzkumu, meziuniverzitnímu 
srovnání a dalšímu postupu hodnocení na celostátní úrovni. Poté vyzvala děkanka fakulty 
k hlasování. 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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 předloženým dokumentem Národní 
hodnocení tvůrčí činnosti (Self-Evaluation Report Module 3, Evaluated Unit: Faculty of 
Social Sciences). 
 
 
7. 
Vědecká rada byla informována o Plánu realizace strategického záměru Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2020 a přípravě strategického záměru FSV UK 
na léta 2021-2025. 
Dokument, který již byl schválen Akademickým senátem FSV UK, krátce představil prof. 
Kučera. Upozornil, že na rok 2020 je plánováno zahájit v oblasti vědy některé kroky k 
provedení opatření, která by se mohla či měla stát součástí dlouhodobého strategického 
záměru. Tyto kapitoly záměru stručně představil a vyzval členy vědecké rady k diskuzi. 
Členové vědecké rady se vyjadřovali k jednotlivým bodům, zejména k otázce vnitřní 
soudržnosti fakulty a mezioborové spolupráce, k otázkám etiky výzkumu a financování 
výzkumu. Po skončení diskuze proděkan Kučera vyzval členy vědecké rady k zasílání 
písemných připomínek a námětů do 19. února 2020. 
 
 
8. 
Vědecká rada projednávala dokument Kontrola originality habilita čních prací. 
Dokument představil prof. Kučera. Jako hlavní otázku uvedl, jak postupovat, jestliže již 
prvotní kontrola originality habilitační práce zjistí zjevné a nezpochybnitelné shody s jinými 
texty (uchazeče samotného, či jiných autorů), na něž není předepsaným způsobem odkázáno v 
poznámkovém aparátu a v seznamu použité literatury. Následně vyzval k diskuzi.   
Členové vědecké rady následně diskutovali o předložených možnostech, jak na taková zjištění 
na začátku hodnotícího procesu reagovat, o nastavení a možnostech systému kontroly 
habilitačních prací Turnitin, o obsahu pojmu „shoda“ při porovnávání textů habilitačních 
prací s jinými texty, o konkrétních případech plagiátů na fakultě a o úloze habilitační komise 
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v celém procesu. Členové vědecké rady vyjádřili souhlas s postupem navrženým prof. 
Kučerou v předloženém dokumentu, který na tomto základě bude zpracován do finální 
podoby. 
 
 
 
 
       PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
       Děkanka 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.  
14. února 2020 


