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62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  
dne 11. června 2018 

 
   
  Číslo jednací: MU-IS/76457/2018/717426/FSS-1 
 
 Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program: Habilitační řízení PhDr. Věry Stojarové, Ph.D. 
 Habilitační řízení PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. 

 Habilitační řízení Mgr. Michala Pinka, Ph.D. 
 Schválení komisí kvalifikačních řízení doc. Alexandra Duleby, CSc., Mgr. Jana Osičky Ph.D., Mgr. Petera  
 Spáče, Ph.D. 

  Návrhy na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 Návrhy na změnu garantů studijních oborů 
 Návrhy na udělení zlaté a stříbrných medailí MU ke 100. výročí založení univerzity 
 Různé 

 
 
Úvodem zasedání předseda VR FSS MU doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. přivítal přítomné členy vědecké rady.  
Informoval krátce o programu jednání, který byl přijat bez připomínek. Přednesl návrh na ustanovení doc. PhDr. 
Stanislava Balíka, Ph.D. a doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.D. skrutátory hlasovacích lístků ke kvalifikačním řízením dr. Věry 
Stojarové, dr. Pavla Horáka a dr. Michala Pinka, návrh byl jednomyslně schválen. Následně vyzval k projednání 
jednotlivých bodů programu. 
 

1.   
1. Habilitační řízení PhDr. Věry Stojarové, Ph.D. 

 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnoticí komise 
a oponenta habilitační práce dr. Stojarové, odborné asistentky Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Rekapituloval složení hodnoticí komise a oponentů, požádal prof. PhDr. Jana Holzera, Ph.D., předsedu 
hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady s průběhem řízení a zněním posudků oponentů k habilitační práci 
uchazečky pod názvem „The Far Right in the Balkans“. Po přednesení přednášky na téma „Krajní pravice na Balkáně a 
koncept politických příležitostí“ zodpověděla uchazečka v rámci veřejné rozpravy dotazy oponentů a vznesené dotazy 
členů vědecké rady. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazečky docentkou 
v oboru Politologie. 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Věry Stojarové docentkou v oboru Politologie rektorovi MU tajným 
hlasováním. 
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2. Habilitační řízení PhDr. Pavla Horáka, Ph.D. 
 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomného předsedu hodnotící 
komise a oponenty habilitační práce dr. Horáka, odborného asistenta Katedry sociální politiky a sociální práce, 
výzkumného pracovníka Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
a výzkumného pracovníka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.. Rekapituloval složení hodnoticí komise a 
oponentů, požádal prof. PhDr. Tomáše Sirovátku, CSc., předsedu hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady 
s průběhem řízení a přítomné oponenty se zněním posudků k habilitační práci uchazeče pod názvem „Koncept 
governance a možnosti jeho využití k porozumění a analýze současných veřejných a sociálních politik“. Po přednesení 
přednášky na téma „Zhodnocení reformy veřejných služeb zaměstnanosti v ČR perspektivou governance“  reagoval 
uchazeč v rámci veřejné diskuze na dotazy oponentů a členů vědecké rady. Následovala neveřejná část jednání a tajné 
hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem v oboru Sociální politika a sociální práce. 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 14 záporných:  12   zdrželi se: 0          neplatných: 1 
 
VR zastavila habilitační řízení dr. Pavla Horáka tajným hlasováním. 
 

3. Habilitační řízení Mgr. Michala Pinka, Ph.D. 
 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnoticí komise 
a oponenta habilitační práce dr. Pinka, odborného asistenta Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Rekapituloval složení hodnoticí komise a oponentů, požádal prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., předsedu 
hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady s průběhem řízení a zněním posudků oponentů k habilitační práci 
uchazeče pod názvem „Teritoriální homogenita a heterogenita českých senátních voleb 1996 - 2016“. Po přednesení 
přednášky na téma „Kontextuální přístup ke studiu volebních zisků“ zodpověděl uchazeč v rámci veřejné rozpravy 
dotazy oponentů a vznesené dotazy členů vědecké rady. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu 
na jmenování uchazeče docentem v oboru Politologie. 
 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 23 záporných:  4   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Michala Pinka docentem v oboru Politologie rektorovi MU tajným 
hlasováním. 

 
4. Schválení komisí kvalifikačních řízení 

 
doc. Alexander Duleba, CSc., obor Politologie 
 
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (předseda)    Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.   Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita   
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.   Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
prof. Kataryna Wolczuk   Centre for Russian, European and Eurasian Studies,  
  University of Birmingham 
prof. Leszek Zasztowt   Center for East European Studies, University of Warsaw, Polish 

Academy of Sciences 
 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. požádal přítomného předsedu  navrhované 
hodnotící komise prof. Jana Holzera o seznámení členů vědecké rady s profily navrhovaných kandidátů. Prof. Holzer 
informoval o oborovém zaměření a působení navrhovaných členů komise. Následně proděkan Vaculík vyzval členy 
vědecké rady k hlasování. 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 2           neplatných: 0 
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VR schválila návrh na složení hodnotící komise k řízení ke jmenování profesorem doc. Alexandra Duleby v oboru 
Politologie veřejným hlasováním. 
 

Mgr. Jan Osička, Ph.D., obor Politologie 

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.  (předseda)  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.   Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M. A.  Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.  
prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.   Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.   Fakulta politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici 
 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. požádal přítomného předsedu  navrhované 
hodnotící komise prof. Víta Hlouška o seznámení členů vědecké rady s profily navrhovaných kandidátů. Prof. Hloušek 
informoval o oborovém zaměření a působení navrhovaných členů komise. Následně proděkan Vaculík vyzval členy 
vědecké rady k hlasování. 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 2           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na složení hodnotící komise k habilitačnímu řízení dr. Jana Osičky v oboru Politologie veřejným 
hlasováním. 
 

Mgr. Peter Spáč, Ph.D., obor Politologie 

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (předseda) Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.  Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 
Dr. Tim Haughton  Department of Political Science and International Studies,  
 University of Birmingham 
 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. požádal přítomného předsedu  navrhované 
hodnotící komise prof. Lubomíra Kopečka o seznámení členů Vědecké rady s profily navrhovaných kandidátů. Prof. 
Kopeček informoval o oborovém zaměření a působení navrhovaných členů komise. Následně proděkan Vaculík vyzval 
členy Vědecké rady k hlasování. 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 1           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na složení hodnotící komise k habilitačnímu řízení dr. Petera Spáče v oboru Politologie veřejným 
hlasováním. 
 

 
5. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 

 
Doplnění členů komisí SZZ 
 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky; 
Komise pro rigorózní státní zkoušky 
obor Politologie 
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 Předseda:  
 doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. 
 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky a rigorózní státní zkoušky 
oboru Politologie veřejným hlasováním. 

 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky; 
Komise pro rigorózní státní zkoušky 
obor Bezpečnostní a strategická studia 
 

 Předseda:  
 prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
 
 Interní členové:  
 Monika Gabriela Bartoszewicz, MA, MLitt, PhD 
 Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. 
 Mgr. Michal Pink, Ph.D. 
 Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. 
 Mgr. Petr Voda, Ph.D. 
 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky a rigorózní státní zkoušky 
oboru Bezpečnostní a strategická studia veřejným hlasováním. 

 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky; 
obor Sociologie 

 
 Předsedkyně:  
 doc. Kateřina Lišková, Ph.D. 
  
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Sociologie 
veřejným hlasováním. 

 
Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky; 
obor Sociology 
 
Předsedkyně:  
doc. Kateřina Lišková, Ph.D 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na doplnění komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Sociology veřejným hlasováním. 
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Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky; 
obor Genderová studia 
 
Předsedkyně:  
doc. Kateřina Lišková, Ph.D 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Genderová studia veřejným 
hlasováním. 

 
 

6. Návrhy na změnu garantů studijních oborů 
 

 

Studijní obor Současný garant Nový garant Typ Jazyk Fakulta 

Sociologie 

bakalářská 

prof. PhDr. Ladislav 
Rabušic, CSc. 

doc. PhDr. Iva 
Šmídová, Ph.D. 

Bc. čeština FSS 

Sociologie 

magisterská 

prof. PhDr. Ladislav 
Rabušic, CSc. 

doc. PhDr. Kateřina 
Nedbálková, Ph.D. 

Mgr. čeština FSS 

Sociologie (angl.) - 

Sociology 

prof. PhDr. Ladislav 
Rabušic, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš 
Katrňák, Ph.D. 

Mgr. angličtina FSS 

Kulturní sociologie 

(angl.) - Cultural 

Sociology 

doc. PhDr. Radim 
Marada, Ph.D. 

doc. PhDr. Csaba 
Szaló, Ph.D. 

Mgr. angličtina FSS 

Společný 

mezinárodní 

program kulturní 

sociologie - 

International Joint 

Master's Degree in 

Cultural Sociology 

doc. PhDr. Radim 
Marada, Ph.D. 

doc. PhDr. Nadya B. 
Jaworsky, Ph.D. 

Mgr. angličtina FSS 

 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
 
VR schválila návrh na změnu garantů studijních oborů Sociologie (bc. a mgr.), Sociology (mgr.), Cultural Sociology (mgr.) 
a International Joint Master's Degree in Cultural Sociology (mgr.) veřejným hlasováním. 
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7. Návrhy na udělení zlaté a stříbrných medailí MU ke 100. výročí založení univerzity 
 

Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. přednesl návrhy včetně zdůvodnění na ocenění zaměstnanců FSS 
medailemi MU a jejich předání k příležitosti oslav 100. výročí od založení MU. 
Přítomní členové vědecké rady navržení na ocenění prof. Hana Librová a prof. Zbyněk Vybíral se vzdali hlasování a 
opustili místnost vždy před jeho zahájením. 
 
 
Návrh na udělení Zlaté medaile MU pro prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. 
 

   Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na udělení Zlaté medaile MU prof. Vladimíru Smékalovi veřejným hlasováním. 
 
 
Návrh na udělení Stříbrné medaile MU pro prof. RNDr. Hanu Librovou, CSc.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. Haně Librové veřejným hlasováním. 
 
 
Návrh na udělení Stříbrné medaile MU pro prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D. 
 

   Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. Zbyňku Vybíralovi veřejným hlasováním. 
 

8. Různé 
 
Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. stanovil termíny dalších zasedání Vědecké rady FSS MU v roce 2018: 

 
 Čt 20.9.  

Po 22.10. 

Po 10.12. 

 
 od 10:00 v Aule FSS MU, Joštova 10, Brno. 

 
 
Zapsala: Lenka Olšáková 
 
 
Ověřil:  doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.   Schválil:  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
 proděkan pro výzkum a doktorské studium  děkan FSS MU 


