Zápis
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,
které se konalo ve středu 13. února 2019.

Přítomni: M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, M. Kejak, B. Köpplová, T. Kostelecký, D.
Kováč, J. Kučera, D. J. Novotný, M. Potůček, L. Rovná, Z. Uherek, J. Á. Víšek, M. Vošvrda,
J. Winkler, J. Vykoukal, Š. Zemanová.
Čestní členové: Hosté: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Omluveni: A. N. Tejkalová, J. Karlas, M. Kvizda, K. Müller, B. Říchová, F. Turnovec, J.
Wintr.
Jednání řídil v zastoupení za děkanku fakulty pověřený proděkan prof. Kučera.
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: 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 prosincového zasedání.

2. Vědecká rada projednávala zápis z lednového hlasování formou per rollam.
K zápisu nebyly žádné připomínky.
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 se zápisem z lednového zasedání
formou per rollam. Zápis o hlasování se stane přílohou zápisu ze zasedání vědecké
rady.

3. Vědecká rada projednávala habilitační řízení Sergey SLOBODYAN, M.A., Ph.D.
v oboru Ekonomické teorie.
Téma habilitační práce: Adaptive Learning in Monetary Models.
Téma habilitační přednášky: Macroeconomic Theory in the Practice of Central Banks
and International Organisations.
Složení habilitační komise:
Předseda:
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)
Členové:
prof. Roman Horváth, Ph.D. (Fakulta sociálních věd/Univerzita Karlova)
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Ekonomická fakulta/VŠB – TU Ostrava)
doc. Dr. Ing. Jan Libich (Department of Economics and Finance/La Trobe University,
Melbourne a Ekonomická fakulta/VŠB – TU Ostrava)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (Ekonomicko – správní fakulta/Masarykova
univerzita)
Oponenti habilitační práce:
prof. Klaus Adam (Universität Mannheim/Department of Economics)
prof. Seppo Honkapohja (Aalto University School of Business)
prof. Kaushik Mitra (University of Birmingham/ Department of Economics)
Uchazeče představil prof. Jurajda. V předložených posudcích nebyly žádné
připomínky, s kterými by se uchazeč musel vyrovnat. V přednášce uchazeč hovořil o
jednotlivých modelech v makroekonomické teorii a praxi centrálních bank a
mezinárodních organizacích. Následně odpovídal na dotazy členů vědecké rady
týkající se mimo jiné role Evropské centrální banky, jeho vlastního výzkumu v této
oblasti či příkladů praxe centrálních bank v různých státech. Poté proděkan Kučera
vyzval k hlasování o uchazeči.
Hlasování VR FSV UK:
Počet hlasů ve vědecké radě: 24
Z toho přítomných: 17
Počet hlasů pro návrh: 16
Počet hlasů proti návrhu: 1
Zdrželi se hlasování: 0
Neplatné hlasy: 0
Usnesení:
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí se jmenováním Sergeye Slobodyana, M.A.,
Ph.D., docentem v oboru Ekonomické teorie.
4. Různé
Proděkan J. Kučera předal členům Vědecké rady dopis, v němž prof. N. ZárubováPfeffermannová, která byla navržena na členku habilitační komise v habilitačním řízení PhDr.
V. Moravce, Ph.D. et Ph.D. v oboru Mediální studia, vyjádřila mj. politování nad tím, že toto
habilitační řízení bylo na vlastní žádost uchazeče zastaveno. Designovaný předseda
habilitační komise, prof. D. J. Novotný, a jeden z jejích potenciálních členů, prof. M. Potůček,

poté seznámili Vědeckou radou s bližšími okolnostmi, které podle jejich názoru vedly
uchazeče k tomuto kroku. Proděkan Kučera na tomto základě navrhl Vědecké radě zvážit, zda
by bylo možné upřesnit nároky na uchazeče o habilitační řízení tak, aby odpovídaly
specifikům a zejména publikačním zvyklostem jednotlivých oborů pěstovaných na FSV UK.
Následující debata se dotkla kritérií kvality vědeckých publikací uváděných uchazeči v
podkladech pro habilitační řízení, dále váhy kvalitních vědeckých monografií jako
ekvivalentu studií ve vysoce impaktovaných časopisech a konečně i poměru vědecké a
pedagogické složky v akademické činnosti uchazeče. Vědecká rada se shodla, že v diskuzi
bude pokračovat na základě písemného podkladu na některém ze svých dalších zasedání.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum

Zapsal:
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D.
14. února 2019

