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67. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  
dne 15. dubna 2019 
 

Číslo jednací:  MU-IS/85011/2019/914581/FSS-1 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program: 
Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.D. 
Habilitační řízení Mgr. Pavla Pospěcha, Ph.D. 
Návrhy přeměny studijních oborů na studijní programy (Conflict and Democracy Studies; International Relations 
and European Politics; Evropská studia; Mediální studia a žurnalistika) 
Doplnění oborových rad a školitelů DSP 
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                                 
prof. PhDr. Petra Macka, CSc. a prof. PhDr. Jiřího Mareše, CSc. skrutátory hlasovacích lístků ke kvalifikačním řízením 
doc. Zdeňka Kříže a dr. Pavla Pospěcha, návrh byl schválen veřejným hlasováním. Následně vyzval k projednání 
jednotlivých bodů programu. 

 
 
1. Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.D.  

 
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnoticí 
komise, rekapituloval její složení a jmenoval autory doporučujících stanovisek ke jmenování Zdeňka Kříže, docenta 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a docenta CEVRO Institutu o.p.s. profesorem v oboru Politologie. 
Požádal prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D., LL.M., předsedu hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady s průběhem 
řízení, zněním doporučujících stanovisek profesorů z oboru a se stanoviskem komise k návrhu na jmenování                       
doc. Kříže profesorem. Doc. Kříž poté přednesl přednášku na téma „Bezpečnostní výzkum v rámci politologie“. 
V průběhu následné veřejné rozpravy zodpověděl všechny vznesené dotazy, následovala neveřejná část jednání a 
tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazeče profesorem v oboru Politologie. 

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

počet hlasů kladných: 21  záporných: 4   zdrželi se: 0   neplatných: 1 

VR schválila postoupení návrhu na jmenování doc. Zdeňka Kříže profesorem v oboru Politologie Vědecké radě MU 
tajným hlasováním. 
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2. Habilitační řízení Mgr. Pavla Pospěcha, Ph.D. 

 

Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnoticí komise 
a oponentku habilitační práce dr. Pospěcha, odborného asistenta Katedry sociologie Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity, výkonného editora časopisu Sociální studia a člena Centra kulturní sociologie Yaleovy 
univerzity. Rekapituloval složení hodnoticí komise a oponentů. Požádal přítomnou oponentku o seznámení vědecké 
rady se zněním a závěry posudku k habilitační práci uchazeče pod názvem „Uncivil groups and the regulation                     
of public space“ a prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc., předsedu hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady 
s průběhem řízení a stanoviskem komise k návrhu na jmenování uchazeče docentem. Po přednesení přednášky                  
na téma „Regulation of public space and media discourses on uncivil groups in the post-1989 Czech Republic“ 
zodpověděl uchazeč otázky oponentů a v rámci veřejné rozpravy dotazy členů vědecké rady. Následovala neveřejná 
část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem v oboru Sociologie. 

Hlasování VR: počet členů VR: 33   z toho přítomných: 27 
počet hlasů kladných: 27  záporných: 0   zdrželi se: 0   neplatných: 0 

VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Pavla Pospěcha docentem v oboru Sociologie rektorovi MU tajným 
hlasováním. 

 
 
3. Návrhy přeměny studijních oborů na studijní programy 

 
Děkan doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. přivítal na zasedání vědecké rady garanty studijních programů                                       
a koordinátora pro kvalitu Ing. Jana Písaříka. Proděkan Vaculík požádal garanty o seznámení vědecké rady s návrhy 
přeměny studijních oborů na studijní programy, následovala veřejná diskuze a veřejné hlasování o schválení 
jednotlivých návrhů studijních programů. 

 

 

Conflict and Democracy Studies  

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

   počet hlasů kladných: 26  záporných:  0   zdrželi se: 0           

VR FSS v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
schvaluje návrh přeměny studijního oboru Conflict and Democracy Studies (navazující magisterský, prezenční,                         
v anglickém jazyce) na studijní program Conflict and Democracy Studies (navazující magisterský, prezenční,                               
v anglickém jazyce) předložený dne 15. 4. 2019 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. PhDr. Lubomírem 
Kopečkem, Ph.D. 
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International Relations and European Politics  

Po projednání Vědeckou radou FSS MU proděkan Vaculík požádal doc. Zdeňka Kříže o zajištění doplnění 
personálních listů návrhu přeměny studijního oboru European Politics na studijní program International Relations 
and European Politics o citační ohlasy. 
 

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 25  záporných:  0   zdrželi se: 1  
 

VR FSS v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
schvaluje návrh přeměny studijního oboru European Politics (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) 
na studijní program International Relations and European Politics (navazující magisterský, prezenční, v anglickém 
jazyce) předložený dne 15. 4. 2019 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Zdeňkem Křížem, Ph.D. 
 

 

Evropská studia  

Po projednání Vědeckou radou FSS MU proděkan Vaculík požádal doc. Petra Kanioka o zajištění doplnění 
personálních listů návrhu přeměny studijního oboru Evropská studia na studijní program Evropská studia o citační 
ohlasy. 
 

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 
    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0   
 

VR FSS v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
schvaluje návrh přeměny studijního oboru Evropská studia (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce)                   
na studijní program Evropská studia (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 15. 4. 2019 
děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Petrem Kaniokem, Ph.D. 
 

 

Mediální studia a žurnalistika 

  
 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 
     počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0  
 

VR FSS v souladu s čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU 
schvaluje návrh přeměny studijního oboru Mediální studia a žurnalistika (navazující magisterský, prezenční,                               
v českém jazyce) na studijní program Mediální studia a žurnalistika (navazující magisterský, prezenční, v českém 
jazyce) předložený dne 15. 4. 2019 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. Mgr. Jakubem Mackem, Ph.D.  
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4. Doplnění oborových rad a školitelů DSP 
 
Schválení doplnění školitelů nových DSP na téma a studenta  

 

 Environmentální studia 
RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.    Přírodovědecká fakulta UK 
Mgr. Lucie Sovová: „Městské zahrady – alternativní produkce potravin mezi tradicí a modernitou“ 

Mgr. Christian Kerschner, M.Sc., Dr.   Fakulta sociálních studií MU, Modul University Vienna, 
Department of Sustainability, Governance and Methods     

      Mgr. Ing. Martin Černý: „Socioekonomické dopady a synergie přechodu na nízkouhlíkovou a nerůstovou 
ekonomiku“    

     Mgr. Mikuláš Černík: „Odpor proti těžbě uhlí v České republice a Polsku: srovnání“ 
      
 PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU  
     Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková: „Kontakt dětí s přírodou“ 

      Mgr. Renata Svobodová:“ Psychologie změny klimatu: Jak se lidé vyrovnávají s klimatickou změnou?“ 
  
  
 Vědecká rada FSS MU se z důvodu chybějících informací o počtech doktorandů u nehabilitovaných školitelů 

usnesla na projednání návrhů na školitele / odborné asistenty na téma a studenta u nového DSP 
Environmentální studia na svém zasedání 27. 5. 2019 po ověření splnění doporučení RVH MU max. počtu 
jednoho studena na školitele, který není v pozici docent nebo profesor. 

 
  
 doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.   Přírodovědecká fakulta UK  

      Mgr. Kateřina Rezková: „Alternativní biologické teorie v environmentálním myšlení s důrazem na teorii Gaia                
a teorii symbiogeneze“ 

 
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 

    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

VR schválila návrh na doplnění školitele nového DSP Environmentální studia na téma a studenta veřejným 
hlasováním. 

 
 
 Sociologie 

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.          Filozofická fakulta UK 
Mgr. Petr Kubala: „Tance kmene Provázků: Etnografická studie avantgardního divadla“ 
 
Dr. Werner Binder  Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Jan Váňa: „Analýza konstrukce dis/kontinuity mezi obdobími před a po revoluci v roce 1989 v české próze“ 
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doc. Mgr. Slávka Ferenčuhová, Ph.D.     Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Lívia Gažová, MSc: „Reprezentácia plánovania na západe v československej architektonickej tlači v období 
1945-1989“ 
Mgr. Jana Kočková: „Proměna post-socialistického sídliště: komparativní studie“ 
 
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU  
Mgr. et Mgr. Jana Kubíčková: „Televize jako trinární konstrukce světa emocionality a racionality“ 

   Mgr. Lukáš Slavík: „Sociální média, zpravodajský obsah a důvěra v době hluboké mediatizace“ 
      Mgr. Štěpán Žádník: „Konvergentní publika a nelegálně distribuované audiovizuální obsahy: Role významných 

druhých v ustavování uživatelských praxí“  
 

PhDr. Monika Metyková, Ph.D.                   Fakulta sociálních studií MU 
   Mgr. Daniela Vajbarová: „Redakční kultura a její návaznost na pracovní podmínky u českých médií veřejné 

služby genderovou optikou“ 
 

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.                   Fakulta sociálních studií MU 
      Mgr. Michaela Honelová: „Sociologické aspekty anti-ageingových ošetření a jejich percepce ženami                        

ve vyšším věku ve vztahu k vlastní kráse“ 
 
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 

    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

VR schválila návrh na doplnění školitelů nového DSP Sociologie na téma a studenta veřejným hlasováním. 
 
 
 Psychologie 

Mgr. Lukas Blinka, PhD.           Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Nika Šablatúrová: „Používanie digitálnych technológií a well-being u adolescentov a mladých   dospelých“ 
 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.  emeritní profesor FSS 
Mgr. Eva Dvořáková: „Zjišťování talentu u zaměstnanců na základě jejich specifických vlastností“ 
 
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.    Georg Washington University, USA  
Mgr. Bc. Markéta Jankovská: „Psychologické aspekty přejímání odpovědnosti“ 
 
Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.        Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Anna Faltýnková: „Nadměrné užívání online technologií a jeho souvislost s duševním, sociálním                                    
a fyzickým zdravím u adolescentů a mladých dospělých“ 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 
    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

VR schválila návrh na doplnění školitele nového DSP Psychologie na téma a studenta veřejným hlasováním. 
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Schválení doplnění školitelů DSP na téma a studenta  
 
 Sociální psychologie 

Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.             Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Anna Faltýnková: „Nadměrné užívání online technologií a jeho souvislost s duševním, sociálním a fyzickým 
zdravím u adolescentů a mladých dospělých“ 

 
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 

    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

VR schválila návrh na doplnění školitele DSP Sociální psychologie na téma a studenta veřejným hlasováním. 
 
 
Doplnění oborové rady 

International Relations and European Politics  

doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.               Fakulta sociálních studií MU 
 
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 

    počet hlasů kladných: 23  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

VR schválila návrh na doplnění oborové rady studijního programu International Relations and European Politics 
 veřejným hlasováním. 
 

 
5. Různé 

 
1) Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. přednesl Vědecké radě FSS MU návrh na udělení Stříbrné 

medaile MU prof. PhDr. Petrovi Mackovi, CSc. při příležitosti oslav výročí 100. založení MU za dlouholetý přínos 
fakultě v pozici předsedy Akademického senátu FSS MU, proděkana pro vědu a výzkum FSS MU, vedoucího 
Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU a v neposlední řadě za úspěšné vedení řady závěrečných 
prací a studentů DSP oboru Psychologie na FSS MU. 

 

  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 23 
    počet hlasů kladných: 22  záporných:  0   zdrželi se: 1           
 

VR schválila návrh na udělení Stříbrné medaile MU prof. PhDr. Petrovi Mackovi, CSc. veřejným hlasováním. 
 

2) Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. informoval o žádosti NAÚ na předložení kontrolní zprávy                         
o zavedení pravidel konkretizujících požadavky na uchazeče a postupy při habilitačních řízeních a řízeních                      
ke jmenování profesorem na FSS MU. Po projednání se Vědecká rada FSS MU shodla na definici rámcových 
kritérií, které vymezí minimální požadavky na uchazeče o zahájení kvalifikačních řízení na FSS MU.  

 

https://is.muni.cz/auth/obory/program_check?obdobi=7364;vysl=73002;id=23283
https://is.muni.cz/auth/obory/program_check?obdobi=7364;vysl=73002;id=23283
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3) Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. připomněl termín dalšího zasedání Vědecké rady FSS MU 
v jarním semestru 2018/2019 v Po 27. 5. 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 


