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   Zápis 
ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 

které se konalo ve středu 10. dubna 2019   
 
 
Přítomni: A. N. Tejkalová, M. Černý, J. Karlas, M. Kejak, B. Köpplová, D. Kováč, J. 
Kučera, M. Kvizda, D. J. Novotný, B. Říchová, Z. Uherek, J. Á. Víšek, M. Vošvrda, J. 
Vykoukal, J. Winkler, J. Wintr, Š. Zemanová. 
 
Čestní členové: doc. PhDr. Barbora Osvaldová, prof. Dr. Miroslav Novák 
 
Hosté: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., PhDr. 
Marián Sekerák. 
 
Omluveni: Z. Drábek, M. Dohalská, T. Kostelecký, K. Müller, M. Potůček, L. Rovná, F. 
Turnovec. 
 
 
1. 
Vědecká rada projednávala zápis z březnového 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 březnového zasedání. 
 
 
2. 
Vědecká rada projednávala habilitační řízení PhDr. Miloše Brunclíka, Ph.D. v oboru 
Politologie. 
Předložená habilitační práce: Úřednické kabinety v Evropě. 
Habilitační přednáška: Význam ústavních zvyklostí pro funkční demokratický režim. 
 
Složení habilitační komise: 
Předsedkyně: 
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd) 
Členové: 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta 
mezinárodních vztahů) 
prof. PhDr. Michal Klíma, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha) 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci/Filozofická fakulta) 
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)   
Oponenti habilitační práce: 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha) 
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prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Masarykova univerzita/Fakulta sociálních studií) 
prof. PhDr. Darina Malová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě/Filozofická fakulta) 
 
Uchazeče představila prof. Říchová. Uchazeč poté přednesl přednášku na téma ústavních 
zvyklostí pro funkční demokratický režim. V přednášce se věnoval teoretickému a 
metodologickému ukotvení problému, příkladům ústavních zvyklostí na různých úřednických 
kabinetech v minulosti a vlastnímu výzkumu v této oblasti. Následně odpovídal na dotazy 
členů vědecké rady týkající se mimo jiné ústavních zvyklostí spojených se jmenováním 
úřednických kabinetů, metodologických otázek a příkladů různých ústavních praxí 
v minulosti i současnosti. Uchazeč se také vyjádřil k připomínkám v předložených posudcích.  
Poté děkanka fakulty vyzvala k uzavřené diskusi o uchazeči a následně k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 17 
Počet hlasů pro návrh: 15 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 2  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí, aby PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D., byl rektorovi UK 
navržen ke jmenování docentem v oboru Politologie. 
 
 
3. 
Vědecká rada projednávala návrh na složení hodnotící komise doc. PhDr. Ladislava 
Krištoufka, Ph.D. v řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomické teorie. 
 
Byla navržena komise ve složení: 
 
Předseda komise: 
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. (Institut ekonomických studií FSV UK; Ústav teorie 
informace a automatizace AV ČR, v. v. i.) 
 
Členové komise: 
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Katedra statistiky a pravděpodobnosti/Fakulta informatiky a 
statistiky, VŠE v Praze) 
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (Katedra pravděpodobnosti a matematické 
statistiky/Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova) 
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Katedra statistiky a pravděpodobnosti/Fakulta 
informatiky a statistiky, VŠE v Praze) 
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (Katedra ekonomie/Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova 
Univerzita Brno) 
 
Komisi představil prof. Vošvrda. Po krátké diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování. 
 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
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Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 14 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem komise doc. PhDr. Ladislava Krištoufka, 
Ph.D. v řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomické teorie 
 
 
4. 
Vědecká rada projednávala výběr témat pro habilita ční přednášku PhDr. Dina 
Numerata, Ph.D., v habilitačním řízení v oboru Sociologie. 
Byla navržena témata: 

A. Veřejné debaty o zdraví a medicíně v post-faktické éře: případ očkování.....5 hlasů 
B. Korupce a veřejné tajemství: případ fotbalu.....6 hlasů 
C. Manažerská kultura a profesní autonomie.....5 hlasů 

 
Témata představil prof. Kabele. Členové vědecké rady diskutovali o jednotlivých 
navrhovaných tématech zejména s ohledem na jejich aktuálnost a oborové zaměření uchazeče. 
Poté děkanka fakulty vyzvala k hlasování. 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že PhDr. Dino Numerato, Ph.D. má v habilitačním řízení v oboru 
Sociologie přednést před vědeckou radou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
habilitační přednášku na téma „Korupce a veřejné tajemství: případ fotbalu“. 
 
 
5. 
Vědecká rada projednávala návrhy na akreditace studijních programů.  
Byly navrženy akreditace: 
History and Area Studies (bakalářský program) 
Social Sciences (bakalářský program) 
Balkánská, eurasijská a středoevropská studia (navazující magisterský program) 
Media and Area Studies (navazující magisterský program) 
Strategická komunikace (navazující magisterský program)  
 
History and Area Studies (bakalářský program) 
Návrh představil doc. Vykoukal. Po diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 13 
Počet hlasů pro návrh: 12 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 1  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
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Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského programu History 
and Area Studies.  
 
 
Social Sciences (bakalářský program) 
Návrh představil doc. Uherek. Po diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování.  
 
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  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského programu Social 
Sciences.  
 
Balkánská, eurasijská a středoevropská studia (navazující magisterský program) 
Návrh představil doc. Vykoukal. Po diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování.  
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 13 
Počet hlasů pro návrh: 12 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 1  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci navazujícího magisterského 
programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia.  
 
Media and Area Studies (navazující magisterský program) 
Návrh představila děkanka fakulty. Po diskusi vyzvala k hlasování.  
 
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  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci navazujícího magisterského 
programu Media and Area Studies.  
 
Strategická komunikace (navazující magisterský program) 
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Návrh představila doc. Hejlová. Po diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování.  
 
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  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na akreditaci navazujícího magisterského 
programu Strategická komunikace.  
 
 
6.  
Vědecká rada projednávala návrh na odvolání předsedy oborové rady a garanta 
doktorského studijního programu „Historické vědy“, obor „Moderní d ějiny“, a 
doktorského studijního programu „Moderní dějiny“ a jeho anglické mutace „Modern 
History“ a návrh na jmenování nového předsedy oborové rady a garanta těchto 
programů. 
 
Byl navržen na odvolání: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 
Byl navržen na jmenování: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 
 
Návrhy představil prof. Kučera. Po následné diskusi vyzvala děkanka fakulty k hlasování.   
 
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Historické v ědy“, 
obor „Moderní d ějiny“ - odvolání. 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 13 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 1  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na odvolání prof. PhDr. Jaroslava Kučery, 
CSc. z funkce garanta jmenovaného doktorského studijního programu. 
 
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Historické v ědy“, 
obor „Moderní d ějiny“ – návrh na jmenování 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 14 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
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Zdrželi se hlasování: 0  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Oty Konráda, Ph.D. 
do funkce garanta jmenovaného doktorského studijního programu. 
 
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Moderní d ějiny“ – 
odvolání 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 13 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 1  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na odvolání prof. PhDr. Jaroslava Kučery, 
CSc. z funkce garanta jmenovaného doktorského studijního programu. 
 
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Moderní d ějiny“ – 
návrh na jmenování 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 14 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Oty Konráda, Ph.D. 
do funkce garanta jmenovaného doktorského studijního programu. 
 
 
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Modern History“ – 
odvolání 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 13 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 1  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
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Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na odvolání prof. PhDr. Jaroslava Kučery, 
CSc. z funkce garanta jmenovaného doktorského studijního programu. 
  
Předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu „Modern History“ – 
návrh na jmenování 
 
Hlasování VR FSV UK: 
Počet hlasů ve vědecké radě: 24 
Z toho přítomných: 14 
Počet hlasů pro návrh: 14 
Počet hlasů proti návrhu: 0 
Zdrželi se hlasování: 0  
Neplatné hlasy: 0 
 
Usnesení:  
Vědecká rada se usnesla, že souhlasí s návrhem na jmenování doc. PhDr. Oty Konráda, Ph.D. 
do funkce garanta doktorského studijního programu „Modern History“.  
 
 
 
 
 
 
      PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
      Děkanka FSV UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 
11. dubna 2019 


