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Zápis č. 54 
z Vědecké rady FSS dne 27.5.2016 

č.j. MU-IS/47217/2016/366244/FSS-1 

 
 
  Přítomni: dle prezenční listiny, 26 členů, 4 hosté 
  Omluveni: 4 
 
 

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

2.  Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Lubomíra Kopečka, Ph.D. 
 
Prod. Macek  představil  přítomné členy hodnotící komise. Seznámil VR s jejím složením a informoval o 

 autorech doporučujících stanovisek ke jmenování uchazeče profesorem: 

 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze 
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
prof. Dr. Miroslav Novák  Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 

 
 Doporučující stanoviska ke jmenování uchazeče profesorem dodali: 

 
 prof. Andrzej Antoszewski  Politologický institut Vratislavské univerzity 

 prof. dr. hab. Marek Bankowicz   Fakulta mezinárodních a politických studií Jagelonské univerzity  
   v Krakově  

 prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.  Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
  
 VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování profesorem či zastavení jmenovacího řízení 
 a to prof. PhDr. Tomáše Sirovátku, CSc. a prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D.. 
 

Proděkan požádal předsedu hodnotící komise prof. Fialu o seznámení VR s profilem uchazeče,   
 průběhem jmenovacího řízení a přednesení návrhu komise.  

 
Prof. Fiala představil doc. Kopečka jako známou osobnost - politologa, který pravidelně komentuje události 
ve veřejných médiích. Vědecká práce doc. Kopečka významně reflektuje jeho důkladné vzdělání nejen 
v oboru politologie, ale také historie a práva, což se významně projevuje na jeho vědecké práci a specifických 
metodách použitých k vědeckým textům. Seznámil VR s profesním vývojem uchazeče a jeho aktuálním 
působením v pozici docenta, zástupce vedoucího Mezinárodního politologického ústavu a garanta oboru na 
Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 
Odborně se zaměřuje zejména na problematiku politických systémů a otázky střední a východní Evropy, 
mezinárodně dosahuje velkých ocenění. K šesti ve spisu ke jmenovacímu řízení uvedeným impaktovaným 
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článkům přibyl do dnešního dne sedmý, i z toho je patrná dynamičnost jeho vědecké práce. Seznámil VR 
s publikační aktivitou uchazeče, konstatoval neobvykle velký počet knižní produkce (11 monografií, z toho 2 
vyšly v AJ v zahraničí, 5 jich je ve světovém jazyce). Některé uchazečovy publikace považuje za velmi 
podstatné pro pochopení politiky v ČR. Naprosto neobvyklou a do jisté míry netradiční prací je publikace Éra 
nevinnosti – Česká politika v letech 1989 -1997.  
Doc. Kopeček je také aktivním pedagogem a vedoucím doktorských studentů, z nichž 5 jich již úspěšně 
ukončilo studium. 
Závěrem informoval o úspěšném průběhu veřejné přednášky v rámci jmenovacího řízení, jíž se zúčastnili 
všichni členové habilitační komise. Při závěrečném jednání o stanovisku komise k návrhu pro Vědeckou radu 
fakulty se komise jednomyslně shodla, že doc. Kopeček je významnou osobností českých věd a má všechny 
předpoklady pro jmenování profesorem v oboru Politologie. 
 
Prod. Macek vyzval doc. Kopečka k přednesení přednášky na téma „Političtí podnikatelé a strana-obchodní 
firma“. 
Doc. Kopeček přednesl vyváženou přednášku. Následovala diskuze se členy VR, kde uchazeč zodpověděl 

 všechny vznesené dotazy.  
 
Děkan poděkoval za věcnou diskuzi, uzavřel její veřejnou část a dále vedl neveřejnou část jednání.  
Členové VR v diskusi vyjádřili svá stanoviska. Následně děkan vyzval členy VR k tajnému hlasování o návrhu 

 jmenovat uchazeče profesorem v oboru Politologie.  
Po sečtení hlasů skrutátory byl o hlasování sepsán protokol. 
Děkan přizval uchazeče zpět na zasedání VR a informoval o výsledku hlasování. 
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 25 
    počet hlasů kladných: 23  záporných:  2   zdrželi se:  0          neplatných: 0
   
 
 VR schválila postoupení návrhu na jmenování doc. Lubomíra Kopečka profesorem v oboru Politologie
 Vědecké radě MU tajným hlasováním. 

 
 

3. Habilitační řízení PhDr. Petra Kanioka, Ph. D. 
 

Prod. Macek představil  přítomné členy habilitační komise a oponenty habilitační práce. Seznámil VR se 
složením habilitační komise a oponentů: 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

 
Členové: 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

 doc. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.  Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 
doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Ústav financí Mendelovy univerzity v Brně 
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

  
Oponenti:  
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.,    Fakulta sociálních studií MU 
doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.,  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
  
Informoval o tématu habilitační práce „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického 
systému EU?“. 

   

http://www.ff.upol.cz/
https://inet.muni.cz/s/k/207438
https://inet.muni.cz/s/k/326442
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VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem či zastavení 
habilitačního řízení a to prof. PhDr. Tomáše Sirovátku, CSc. a prof. PhDr. Zbyňka Vybírala, Ph.D.. 
 
Proděkan Macek požádal předsedu habilitační komise prof. Fialu o seznámení VR s profilem uchazeče, 
průběhem habilitačního řízení a přednesení návrhu komise.  
 
Prof. Fiala informoval členy VR o průběhu habilitačního řízení a kladně znějících posudcích uchazečovy 
habilitační práce.  
Dr. Kaniok patří k výrazným představitelům mladší generace českých politologů specializujících se na otázky 
evropské integrace. Jeho důkladný výzkum představuje důležitý přínos pro vědecké pochopení integračního 
procesu a pro reflexi aktérů evropské integrace v českém prostředí. Nepřehlédnutelný je jeho příspěvek 
k výzkumu předsednictví EU, mezivládního vyjednávání a výzkum euroskepticismu. 
Citace v prestižních mezinárodních časopisech ukazují, že se jeho výzkum setkává s ohlasem a vytváří mu tak 
pozici v mezinárodní vědecké komunitě zabývající se evropskými studiemi. 
Je úzce spjat s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, kde od roku 2005 působí na Katedře 
mezinárodních vztahů a evropských studií jako asistent, odborný asistent, vedoucí projektu apod. 
Podílel se na řešení řady národních i mezinárodních projektů (GAČR, EU/Jean Monnet, 7. rámcový program 
EU apod.). 
Jeho publikační činnost zahrnuje řadu studií publikovaných u nás a v zahraničí. Je autorem 8 článků 
v impaktovaných časopisech, resp. v časopisech v databázi Scopus a dalších 22 článků v recenzovaných 
časopisech. Vydal tři monografie, z nichž největší pozornost vyvolala práce věnovaná českému předsednictví 
EU (České předsednictví EU - most přes minulost). Přispěl 17 kapitolami do sborníků, resp. kolektivních 
monografií. Rozsah Kaniokovy publikační činnosti a jeho citační ohlas dokládá pozici, kterou si v rámci 
evropských studií získal.  
Ocenění vědecké práce dr. Kanioka v rámci odborné komunity je možno doložit i skutečností, že je od roku 
2012 šéfredaktorem prestižního Politologického časopisu. 
Jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU vyučuje řadu klíčových 
předmětů, jako je Politický systém EU, Instituce EU apod., dále vyučuje v rámci anglických studijních 
programů (Introduction to Governance and Multilevel Politics, Politics of Euroskepticism a další). Je členem 
komisí pro státní závěrečné zkoušky a vedl řadu diplomových prací s výbornými výsledky. 
Jako habilitační práci předložil „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického 
systému EU?“ Komise požádala o oponentský posudek prof. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. z Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity, doc. Daniela Marka, M.A., Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci a doc. PhDr. Lenku Pítrovou, CSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Všichni tři 
oponenti hodnotí práci pozitivně, oceňují výběr aktuálního tématu, práci s primárními daty, koncepční 
přístup a zdůrazňují, že se jedná o práci, která dospívá k novým relevantním poznatkům a lze ji označit za 
vysoce vědecky přínosnou. Závěrem informoval, že se členové hodnotící komise shodli na předložení návrhu 
Vědecké radě fakulty jmenovat uchazeče docentem v oboru Politologie. 

 

Prod. Macek vyzval dr. Kanioka k přednesení přednášky na téma „Konceptualizace demokratického deficitu             
v EU“. Dr. Kaniok přednesl vyváženou přednášku.  
Následovala podnětná diskuze mezi členy VR, přítomným oponentem a uchazečem, kdy uchazeč zodpověděl 
všechny vznesené otázky a odpověděl na otázky oponentů. 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: 26 

    počet hlasů kladných: 24  záporných:  1    zdrželi se: 0           neplatných: 1 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Petra Kanioka docentem v oboru Politologie rektorovi MU 
tajným hlasováním. 
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4. Schválení komisí habilitačních řízení 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Sociologie – Jan Drahokoupil, PhD., Evropský institut 
odborových svazů, Brusel 

 
  Předseda: 
 prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
 Členové: 

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Sociologický    
      ústav AV ČR 
prof. PhDr. Jiří Kabele, CSc.    Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze  
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity   
doc. Katarína Staroňová, MSc., M.A., PhD. Fakulta sociálních a ekonomických věd  Univerzity 

Komenského v Bratislavě  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 25 
    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0    zdrželi se: 0           

 
VR schválila návrh na jmenování komise k habilitačnímu řízení dr. Jana Drahokoupila veřejným hlasováním. 
 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Politologie – JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., Právnická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci 

   
Předseda: 
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.    Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.     Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.    Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

  
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 25 

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

VR schválila návrh na jmenování komise k habilitačnímu řízení dr. Roberta Zbírala veřejným hlasováním. 
 
 

5. Schválení záměru na přípravu a akreditaci nových doktorských studijních programů 
 
Politologie s profilací Bezpečnostní a  strategická studia; Environmentální studia; Klinická psychologie; 
Mediální a žurnalistická studia; Pedagogická psychologie; Populační studia.  

 
Prod. Macek seznámil členy VR s důvody pro předložení návrhů na přípravu akreditací nových doktorských 
studijních programů na FSS MU ke schválení, a to v souvislosti s novelou VŠ zákona a pro zajištění splnění 
jedné z podmínek projektů OP VVV. Strategie oborů je lehce odlišná, proto jen některé usilují o nové            
dr. programy. Informoval o plánovaných změnách ve struktuře oborových, v budoucnu programových, rad. 
Doc. Pitrová doplnila, že získání akreditace nového doktorského studijního programu je podmínkou 
uznatelnosti nákladů spojených s konkrétními projekty OP VVV. Podávání návrhů projektů bude umožněno 
do konce léta, proto je nutné, aby fakulta zvážila svou koncepci a závazky do finančních programů. 
 

http://sociologie.ff.cuni.cz/node/173
http://www.muni.cz/people/8136?lang=cs
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Prof. J. Mareš upozornil na horizont přibližně dvou let, než budou přijímány nové žádosti o akreditace a na 
zatím neznámá kritéria pro splnění podmínek žádostí v souvislosti s přípravou nového akreditačního procesu 
a pravidel. Dále konstatoval, že za současných pravidel by např. pro obor Pedagogická psychologie FSS 
nesplňovala podmínky pro akreditaci jak z personálního hlediska, tak absencí výzkumného ústavu v daném 
oboru. 
Prod. Macek se vyjádřil ke všem třem uvedeným připomínkám. Konstatoval přípravu akreditačních materiálů 
pro jejich předložení během dvou let včetně zajištění podmínek pro splnění předpokládaných kritérií a 
nutnost podstoupení určité míry rizika, chce-li se fakulta zapojit do operačních programů. 
 
VR dále diskutovala o předloženém návrhu na schválení záměru přípravy a akreditací nových doktorských 
studijních programů, jejich přípravě a aktuální míře plnění dosud používaných kritérií, možných rizicích a 
způsobech řešení. 
 
Závěrem prod. Macek vyzval členy Vědecké rady k hlasování o schválení záměru na přípravu a akreditace 
nových doktorských studijních programů: 
 
Politologie s profilací Bezpečnostní a  strategická studia 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0           
VR schválila záměr na přípravu a akreditaci doktorského studijního programu Politologie s profilací 
Bezpečnostní a  strategická studia veřejným hlasováním. 

 
Environmentální studia 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0           

  VR schválila záměr na přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu Environmentální studia 
veřejným hlasováním. 
 
Klinická psychologie 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0    zdrželi se: 1           

  VR schválila záměr na přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu Klinická psychologie 
veřejným hlasováním. 
 
Mediální a žurnalistická studia 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0    zdrželi se: 1           
VR schválila záměr na přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu Mediální a žurnalistická 
studia veřejným hlasováním. 

 
Pedagogická psychologie 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 2           
VR schválila záměr na přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu Pedagogická 
psychologie veřejným hlasováním. 
 
Populační studia 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 2           
VR schválila záměr na přípravu a akreditaci nového doktorského studijního programu Populační studia 
veřejným hlasováním. 
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1. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
 obor Environmentální studia 

 
Předseda 
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.  

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0    zdrželi se: 1           
 

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie 
 
Interní členové 
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0    zdrželi se: 1           
 

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
2. Doplnění oborových rad, komisí a školitelů DSP 

 
  Schválení doplnění školitelů DSP  
 

 Sociologie 
 doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0            
  
 VR schválila návrh na doplnění školitelky DSP veřejným hlasováním. 

 
 Schválení doplnění školitelů DSP na téma a studenta 
 
 Psychologie  
 MUDr. Jan Roubal, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 

Jiří Renza: Prožitková změna v psychoterapii 
 
Schválení školitele na téma, které se bude fakticky realizovat za předpokladu, že uchazeč bude přijat                           
ke studiu. 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 

    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0            
  
 VR schválila návrh na doplnění školitele DSP na téma a studenta veřejným hlasováním. 
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 Doplnění oborové rady  

 
 Sociologie 

   doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK v Praze 
  doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Fakulta humanitních studií UK v Praze, Sociologický ústav AV ČR 

 doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 30  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0            

  
 VR schválila návrhy na doplnění školitelů DSP veřejným hlasováním. 

 
 Odvolání členů oborové rady  
 

 Sociologie 
 doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU  
 Odvolání na základě rezignace. 

 
  Vědecké rada vzala rezignaci člena oborové rady Sociologie doc. Ondřeje Císaře na vědomí. 

 

  
3. Různé 

 
 Předseda VR poděkoval členům VR za účast a informoval o dalších termínech zasedání VR ve dnech 
21.10.2016 a 2.12.2016. 
 
Dále poděkoval za účast v elektronickém hlasování o návrzích na prodloužení stávajících akreditací 
kombinovaného bc. oboru Žurnalistika a navazujících magisterských oborů Mezinárodní vztahy a energetická 
bezpečnost a Energy Security Studies. 
 
Rekapituloval výsledky hlasování. 
 
1. Schválení prodloužení stávající akreditace kombinovaného bc. oboru 7202R006 Žurnalistika:  

 
Hlasování se konalo v období od 11. do 16. 5. 2016 a vyjádření byla následující: 
a) souhlasilo     26 
b) nesouhlasilo 1 
c) zdrželo se      3 

 
Počet členů VR FSS MU je 30, ke schválení byla potřeba nadpoloviční většina 16.  
 

 VR schválila návrh na prodloužení stávající akreditace kombinovaného bc. oboru 7202R006 Žurnalistika 
elektronickým hlasováním. 
 

 
2. Schválení prodloužení stávající akreditace navazujících magisterských oborů Mezinárodní vztahy a 

energetická bezpečnost a Energy Security Studies.  
 

Hlasování se konalo v období od 22. do 27. 4. 2016 a vyjádření byla následující: 
a) souhlasilo     24 
b) nesouhlasilo 0 
c) zdrželo se      6 
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Počet členů VR FSS MU je 30, ke schválení byla potřeba nadpoloviční většina 16. 
 

 VR schválila návrh na prodloužení stávající akreditace navazujících magisterských oborů Mezinárodní vztahy a 
energetická bezpečnost a Energy Security Studies elektronickým hlasováním. 
 
Předseda VR informoval o projednání otázky nastavení kreditového hodnocení předmětů, z podnětu prof. 
Vybírala, na zasedání Kolegia děkana FSS MU. Seznámil členy Vědecké rady s nastavením hodnoty 1 kreditu 
na FSS MU v podobě 25h práce rozdělené do četby, zkoušení, atd.. Vedoucí kateder byli vyzváni ke kontrole 
nastavení kreditového hodnocení předmětů v souladu s pravidly MU a s uvedenou zátěží na 1 kredit na FSS 
MU. 
 

 
 

zapsala:   Lenka Olšáková 
 
 

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

  V Brně dne 27.5.2016  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
          předseda VR FSS MU 

 


