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68. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  
dne 27. května 2019 
 

Číslo jednací:  MU-IS/117392/2019/950192/FSS-1 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program: 
Habilitační řízení PhDr. Tomáše Vlčka, Ph.D. 
Habilitační řízení Mgr. et Mgr. Hany Macháčkové, Ph.D. 
Návrhy přeměny studijních oborů na studijní programy (Environmentální studia, Psychologie, Sociologie, Sociology) 
Návrhy na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
Doplnění oborových rad a školitelů DSP 
Debata k souhrnným požadavkům pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSS MU 
schváleným Vědeckou radou FSS MU el. hlasováním ke dni 13.5.2019 
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.  
Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přednesl návrh na ustanovení                                 
prof. PhDr. Hany Librové, CSc. a doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D. skrutátory hlasovacích lístků ke kvalifikačním 
řízením dr. Tomáše Vlčka a dr. Hany Macháčkové, návrh byl schválen veřejným hlasováním. Následně vyzval 
k projednání jednotlivých bodů programu. 

 
 
1. Habilitační řízení PhDr. Tomáše Vlčka, Ph.D.  

 

Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnotící komise 
a oponenta habilitační práce dr. Vlčka, odborného asistenta a výzkumného pracovníka Katedry mezinárodních 
vztahů a evropských studií a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
Rekapituloval složení hodnotící komise a oponentů. Požádal přítomného oponenta o seznámení vědecké rady                      
se zněním a závěry posudku k habilitační práci uchazeče pod názvem „Russian Federation´s Nuclear Geopolitics and 
Business Strategy“ a prof. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D., předsedu hodnotící komise, o seznámení vědecké rady 
s průběhem řízení a stanoviskem komise k návrhu na jmenování uchazeče docentem. Po přednesení přednášky                  
na téma „Jaderná energetika v ruské zahraniční politice“ 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 Politologie. 

Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 26 
počet hlasů kladných: 23 záporných: 2   zdrželi se: 0   neplatných: 1 

VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Tomáše Vlčka docentem v oboru Politologie rektorovi MU tajným 
hlasováním. 
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2. Habilitační řízení Mgr. et Mgr. Hany Macháčkové, Ph.D. 
 

Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnotící komise 
dr. Macháčkové, vědecké pracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. Rekapituloval složení hodnotící komise a oponentů a požádal prof. PhDr. Petra Macka, CSc., předsedu 
hodnotící komise, o seznámení vědecké rady se zněním a závěry posudků k habilitační práci uchazečky pod názvem 
„Cyberaggression in Context: Youth Involvement and Responses“, s průběhem řízení a stanoviskem komise k návrhu 
na jmenování uchazečky docentkou. Po přednesení přednášky na téma „Kyberagrese jako nový fenomén? 
Zapojení  a reakce u adolescentů“ zodpověděla uchazečka otázky oponentů a v rámci veřejné rozpravy dotazy členů 
vědecké rady. Následovala neveřejná část jednání a tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazečky docentkou 
v oboru Sociální psychologie. 

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

VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Hany Macháčkové docentkou v oboru Sociální psychologie 
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. 
 

Environmentální studia  

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 24 
   počet hlasů kladných: 24 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 Environmentální studia (navazující magisterský, prezenční, v českém 
jazyce) na studijní program Environmentální studia (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený 
dne 27. 5. 2019 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. Mgr. Karlem Stibralem, Ph.D. 

 

Psychologie  

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 24 
   počet hlasů kladných: 24 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 Psychologie (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce)                             
na studijní program Psychologie (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 27. 5. 2019 
děkanem FSS, s navrhovaným garantem Mgr. Stanislavem Ježkem, Ph.D. 
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Sociologie  

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 24 
   počet hlasů kladných: 23 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 Sociologie (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) na studijní 
program Sociologie (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 27. 5. 2019 děkanem FSS, 
s navrhovanou garantkou doc. PhDr. Kateřinou Nedbálkovou, Ph.D. 
 

Sociology 

 Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 24 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 Sociology (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce)                           
na studijní program Sociology (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předložený dne 27. 5. 2019 
děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Tomášem Katrňákem, Ph.D.  
 
 

4. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 

Doplnění členů komisí SZZ 

Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie; 
obor Genderová studia 
 
Předsedkyně: 
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. 
 
Hlasování VR:  počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
     počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 1          

VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Sociologie a oboru 
Genderová studia veřejným hlasováním 

Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Joint Master’s Degree in Cultural Sociology 
 
Předsedkyně:  
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. 
 
Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
     počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 1           

VR schválila návrh na doplnění komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Joint Master’s Degree in 
Cultural Sociology veřejným hlasováním 
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Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociální práce; 
obor Veřejná politika a lidské zdroje 
 
Předsedkyně:  
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. 
 
Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
     počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 0           

VR schválila návrh na doplnění komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky oboru Sociální práce 
a oboru Veřejná politika a lidské zdroje veřejným hlasováním 

 
Odvolání členů komisí SZZ 

 
Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie 

 
Členové:  
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.  
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.   
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.  
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.   

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

VR schválila návrh na odvolání členů komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Sociologie veřejným 
hlasováním 

 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociální práce; 
obor Veřejná politika a lidské zdroje 
 
Předseda: 
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. 

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

VR schválila návrh na odvolání předsedy komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky oboru 
Sociální práce a oboru Veřejná politika a lidské zdroje veřejným hlasováním 
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5. 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?“ 

  
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 24 

    počet hlasů kladných: 20  záporných:  1   zdrželi se: 3           
 

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

 
Psychologie 
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.     Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých 

      Budějovicích 
  Mgr. Karolína Nováková: „Psychosociální a etické aspekty „fertility preservation“ a plány na rodičovství u mladých 
  dospělých, kteří podstoupili léčbu chemoterapií či trpí vážnou chronickou nemocí“ 
 
  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 25 

    počet hlasů kladných: 25  záporných:  0   zdrželi se: 0           
 

  VR schválila návrh na doplnění školitelky nového DSP Psychologie na téma a studentku veřejným  
  hlasováním. 
 

Schválení doplnění školitelů nových DSP  
 

Sociální politika a sociální práce 
Social Policy and Social Work 
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.       Fakulta sociálních studií MU  
 

  Hlasování VR:  počet členů VR: 33   z toho přítomných: 25 
    počet hlasů kladných: 25  záporných:  0   zdrželi se: 0           
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VR schválila návrh na doplnění školitelky nových DSP Sociální politika a sociální práce a Social Policy and Social 
Work veřejným hlasováním. 
 
Mezinárodní vztahy a evropská politika 
International Relations and European Politics 
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU  
 

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

VR schválila návrh na doplnění školitele nových DSP Mezinárodní vztahy a evropská politika a International 
Relations and European Politics veřejným hlasováním. 
 

 
6. Debata k souhrnným požadavkům pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSS MU 

schváleným Vědeckou radou FSS MU el. hlasováním ke dni 13.5.2019 
 

Předseda VR FSS MU doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. informoval o výsledku el. hlasování Vědecké rady FSS MU 
ze dne 13.5.2019 o definici rámcových kritérií, které vymezí minimální požadavky na uchazeče o zahájení 
kvalifikačních řízení na FSS MU. 

Souhrnné požadavky pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSS MU  

Habilitační řízení 
 

1) Souvislá pedagogická činnost (nejméně poslední tři roky) v Bc., Mgr. i Ph.D. stupni (nebo souhrnná tříletá 
pedagogická činnost v době posledních pěti let – u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, 
dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele). 
 

2) Absolvování doktorského studia (CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc.). 
 

3) Habilitační práce (dle § 72 odst. 3 zákona  111/1998 Sb.). 
 

4) Požadavky na publikační činnost a citace: 
20 publikací; 
3 mezinárodní/cizojazyčné publikace; 
20 citací v české i zahraniční odborné literatuře. 
 
Řízení pro jmenování profesorem 
 

1) Souvislá pedagogická činnost na VŠ v ČR nebo v zahraničí (nejméně 5 let) v Bc., Mgr., i Ph.D. stupni. 
 

2) Uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v tomto kontextu pokládán 
také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia. 
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3) Absolvování doktorského studia (DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.). 
 

4) Habilitace na základě habilitační práce. 
 

5) Doporučující dopis od jednoho zahraničního profesora. 
 

6) Požadavky na publikační činnost a citace: 
40 publikací (alespoň 1 monografie); 
15 mezinárodních/cizojazyčných publikací; 
25 citací v zahraniční odborné literatuře. 
 

  Hlasování VR:  počet členů VR: 33    
    počet hlasů kladných: 26  záporných:  3   zdrželi se: 4           
 

VR schválila návrh na definici rámcových kritérií, které vymezí minimální požadavky na uchazeče o zahájení 
kvalifikačních řízení na FSS MU, elektronickým hlasováním. 
 
Předseda VR FSS MU doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. připomněl, že kritéria pro hodnocení publikačních a dalších  
činností uchazečů v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSS MU nebyla dříve stanovena 
záměrně, a to s ohledem na různorodost pohledů a postojů k hodnocení uchazečů v návaznosti na jejich různorodá 
oborová zaměření, rozsáhlou diferenciaci v řadě oblastí hodnocení a nutnost individuálního přístupu a zohlednění 
všech aspektů v rámci každého řízení.  
Na základě žádosti NAÚ, který nad rámec požadavků kladených zákonem trval na předložení kontrolní zprávy                         

o zavedení pravidel konkretizujících požadavky na uchazeče a postupy při habilitačních řízeních a řízeních                              

ke jmenování profesorem na FSS MU pro účely schválení akreditačních materiálů oboru habilitačního                                            

a profesorského řízení Sociální politika a sociální práce, byla tato kritéria vytvořena a byla inspirována požadavky 

definovanými pro účely kvalifikačních řízení na Univerzitě Karlově v Praze.  

V následné diskuzi členů vědecké rady bylo poukázáno na velmi mírné nastavení minimálních požadavků                                

na uchazeče, které byly schváleny, zároveň bylo konstatováno, že schválená kritéria jsou minimálními požadavky 

pro zahájení kvalifikačních řízení, nikoliv zárukou jejich úspěšného absolvování. Úroveň vědecké kvalifikace, 

pedagogické způsobilosti a v případě habilitačních řízení také úroveň habilitační práce uchazeče jsou nadále 

předmětem hodnocení hodnotících komisí, oponentů habilitačních prací, vědecké rady fakulty a univerzity a rektora 

MU.   

 

7. Různé 

1. Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. informoval o písemném informování dr. Jaromíra Volka o usnesení 
Vědecké rady FSS MU ze dne 25.2.2019 k jeho žádosti o anulování habilitačního řízení spolu se žádostí o sdělení, 
zda bude chtít ukončit své habilitační řízení na FSS MU či nikoliv.  Dr. Volek se dosud k předmětné žádosti nevyjádřil. 

 

2. Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. informoval členy VR, že budou elektronicky seznámeni s podobou 
aktualizace Dlouhodobého záměru FSS MU. 
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3. Předseda VR doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. informoval, že zasedání Vědecké rady FSS MU v tomto složení je 
posledním v akad. roce 2018/19 a posledním zasedáním v jeho funkčním období děkana a předsedy VR FSS MU. 
Poděkoval všem členům VR FSS MU za dlouholetou spolupráci.  

 
 
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 


