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Zápis č. 57 
z Vědecké rady FSS dne 31.3.2017 

č.j. MU-IS/37408/2017/502765/FSS-1 

 

  Přítomni: dle prezenční listiny, 24 členů, 10 hostů 
  Omluveni: 6 
 

 
1. Zahájení 

 
Děkan přivítal členy Vědecké rady a hosty na jejím zasedání.  Předložil ke schválení program jednání, který byl 
přijat bez připomínek. 
 
 

2. Habilitační řízení Mgr. et Mgr. Vlastimila Havlíka, Ph. D. 
 
Děkan zahájil habilitační řízení dr. V. Havlíka a předal slovo prod. Mackovi. 
 
Prod. Macek představil předsedu habilitační komise, který seznámil VR s jejím složením: 
 
Předseda: 

Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.   Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
Členové: 

Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.   Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M..A.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
Prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  CEVRO Institut, o.p.s. 

 
Proděkan dále přivítal přítomného oponenta a informoval o složení oponentů habilitační práce pod názvem 
„Centrist Populist Parties in the Czech Republic: Ideology and Voters“: 
 
 
Oponenti: 
Assoc. Prof. Elisabeth Bakke Fakulta sociálních studií, Univerzita Oslo 
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 
Doc. Andrew Lawrenc Roberts, Ph.D. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
 
VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem či zastavení habilitačního 
řízení a to doc. Mgr. Bohuslava Binku, Ph.D. a prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D.. 
 
Proděkan Macek požádal předsedu habilitační komise prof. Holzera o seznámení VR s profilem uchazeče, 
průběhem habilitačního řízení a přednesením návrhu komise.  
 
Prof. Holzer představil dr. Havlíka jako pozoruhodného reprezentanta střední generace českých politologů 
věnujících se především tématům politických stran a stranických systémů, fenoménu evropeizace a obecné 
komparatistice západních demokracií. V posledních letech se stal uznávanou autoritou v oblasti výzkumu 
populismu ve střední Evropě, o čemž svědčí množství ohlasů na jeho publikační činnost. Dr. Havlík je autorem 
či spoluautorem 6 vědeckých článků publikovaných v časopisech v databázi WoS, 5 vědeckých článků  
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publikovaných v časopisech v mezinárodních databázích SCOPUS a ERIH a 25 vědeckých článků spadajících             
do kategorie Jrec. Je autorem 1 a spoluautorem 5 monografií, z nichž jedna je v anglickém jazyce, 4 kapitol 
v anglicky psaných monografiích, včetně publikovaných v prestižních nakladatelstvích Routledge a ECPR Press a 
18 kapitol v odborných monografiích.  
Aktuálně jsou v tisku další texty dr. Havlíka, včetně spoluautorských s prof. Hlouškem a doc. Kaniokem a 
kapitoly s prof. Marešem. 
O ohlasu dr Havlíka v odborné komunitě svědčí 19 citací v databázi WoS, 138 citací v ostatních databázích a                
9 recenzí. 
Komise kladně hodnotila týmové a zahraniční zkušenosti a kompetence dr. Havlíka v podobě přednáškových 
pobytů, pravidelné účasti na konferencích a úspěchu získání stipendia Fulbrightovy komise pro roční pobyt                        
na Northwestern University v USA. 
Dr. Havlík přednáší na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na bakalářském a 
magisterském stupni studia včetně anglických magisterských programů. 
Je zástupcem FSS MU na Sněmu RVŠ, kde působí jako člen Komise pro vědeckou činnost, od dubna 2017 bude 
působit jako člen hodnotícího panelu GAČR v oboru Právní vědy, politologie. 
Je hlavním řešitelem projektu GAČR Radikalizace politiky ve střední Evropě v době krizí, byl řešitelem                          
či spoluřešitelem a členem výzkumných týmů dalších projektů. 
Předseda komise dále informoval o bohatých projektových zahraničních zkušenostech uchazeče.  
Přednáška pro odbornou veřejnost, které se účastnili všichni členové komise, potvrdila didaktické a 
pedagogické kompetence adepta habilitačního řízení.   
Konstatoval, že po zhodnocení vědecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační práce 
uchazeče se komise jednomyslně shodla na návrhu pro VR FSS jmenovat dr. Havlíka docentem. 
 
Prod. Macek vyzval dr. Havlíka k přednesení přednášky na téma „Populismus: Hrozba pro demokracii?“.                  
Dr. Havlík přednesl vyváženou přednášku.  

Následovala podnětná diskuze mezi členy VR, přítomnými členy hodnotící komise a uchazečem, kdy uchazeč 
zodpověděl všechny vznesené otázky a odpověděl na otázky oponentů.  

Přítomný oponent doc. Roberts konstatoval své překvapení ze způsobu uchopení tématu populismu, který jej 
velmi zaujal. Dr. Havlík se ukázal jako všestranný politolog, který umí pracovat s pojmy, průzkumem veřejného 
mínění a jeho výsledky. V pojmu „populismus naděje“ vidí doc. Roberts velký potenciál, který doporučil rozvíjet 
s možností významného vědeckého přínosu. 

Závěrem předseda VR vyzval uchazeče a hosty k opuštění místnosti před zahájením neveřejné rozpravy a 
tajného hlasování. 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 24 

    počet hlasů kladných: 23 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 1 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Vlastimila Havlíka docentem v oboru Politologie rektorovi MU 
tajným hlasováním. 
 
 

3. Návrh na udělení čestného titulu Emeritní profesor prof. PhDr. Petrovi Marešovi, CSc. 
 
Předseda VR přednesl návrh na udělení čestného titulu Emeritní profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity prof. PhDr. Petrovi Marešovi, CSc. za jeho výzkumnou a pedagogickou činnost v oboru Sociologie.  
Předkladatelem návrhu je doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., vedoucí Katedry sociologie FSS MU. 
Doplnil, že prof. Petr Mareš je jedním z těch, kteří spolu s prof. Ivem Možným spoluzakládali fakultu, která je 
dnes respektovanou institucí. Její Vědecká rada je náročná a vystoupit před ni vyžaduje vysokou erudici.  
Uvedl prof. Petra Mareše jako ctihodného člena akademické obce s přednáškou o jeho rodném městě pod 
názvem „Zlín jako podnět k teoretické a metodologické reflexi sociologa“.  
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Profesor Mareš s poděkováním konstatoval, že ve své přednášce informuje, jaký přínos může mít pro sociologa 
studium města Zlína. 
Prezentoval vliv působení Tomáše Bati na toto město, zdesetinásobení počtu jeho obyvatel v průběhu 30 let a 
celkový vliv na jeho charakter, kdy obyvatelé, výrobci i spotřebitelé měnili své potřeby, hodnoty, soc. pole, 
habitus a s nimi spojené vzorce spotřeby a života. 
Konstatoval, že Zlín je městem, kde vyvstává řada otázek a které zároveň může řadu otázek položit. Informoval 
o semináři v roce 2014 na toto téma, v jehož průběhu se z některých jeho posluchačů stali spoluorganizátoři a 
přednášející. 
 
Předseda VR závěrem poděkoval a požádal prof. Petra Mareše a hosty k opuštění místnosti před zahájením 
neveřejné rozpravy a tajného hlasování. 

Po ukončení neveřejné části jednání VR informoval o slavnostním předání jmenovacího dekretu v rámci Dnů 
fakulty. 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 24 

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na udělení čestného titulu Emeritní profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
prof. PhDr. Petrovi Marešovi, CSc. 
 
 

4. Schválení komisí habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 
Schválení komise řízení ke jmenování profesorem v oboru Politologie – doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 

   
Předseda: 
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 
Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Prof. Miloš Havelka, CSc.   Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Prof. Pavel Ambros, Th.D.  Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci 
Prof. Dr. Uwe Backes    Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden 
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 22 
    počet hlasů kladných: 22 záporných: 0    zdrželi se: 0           

 
VR schválila návrh na jmenování komise k řízení ke jmenování profesorem v oboru Politologie doc. Stanislava 
Balíka veřejným hlasováním. 
 
 

5. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
 obor Sociologie 
 

Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 
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Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky;  
Komise pro rigorózní státní zkoušky 
obor Politologie 
 
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
  

  Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociální práce 
  
Mgr. Bc. Petra Horová, Ph.D.                      Asociace vzdělavatelů v sociální práci 
  
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Veřejná politika a lidské zdroje 
  
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.                         Fakulta sociálních studií MU 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 0        

 
 VR schválila návrhy na doplnění komisí SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
6. Doplnění oborových rad, komisí a školitelů DSP 

 
 
              Schválení doplnění školitelů DSP  
 
  Mezinárodní vztahy; 
  Evropská studia 
  Doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
 

 Sociologie 
 Doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
  

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0   zdrželi se: 0           

  
 VR schválila návrhy na doplnění školitelů DSP veřejným hlasováním. 
 
 Doplnění oborové rady  

 
 Sociologie 

  Doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
 
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 24 

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0   zdrželi se: 0           
  
 VR schválila návrh na doplnění oborové rady veřejným hlasováním. 
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7. Různé 

 
Předseda VR připomněl následující termín zasedání Vědecké rady FSS v jarním semestru 2017 v pátek 2.6.. 
 

 
 

zapsala:   Lenka Olšáková 
 
 

ověřil:      Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. 
 proděkan pro výzkum a doktorské studium 
 
 
 

  V Brně dne 31.3.2017  Doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
          předseda VR FSS MU 

 
 


