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Zápis č. 55 
z Vědecké rady FSS dne 21.10.2016 

č.j. MU-IS/114510/2016/435040/FSS-1 

 
 
  Přítomni: dle prezenční listiny, 26 členů, 10 hostů 
  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.  Habilitační řízení Mgr. et Mgr. Oldřicha Krpce, Ph.D. 
 
Děkan zahájil habilitační řízení O. Krpce a předal slovo prod. Mackovi. 
 
Prod. Macek představil přítomné členy habilitační komise a oponenty habilitační práce. Seznámil VR se 
složením habilitační komise a oponentů: 
 

  Předseda: 
  Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 

Členové: 
Prof. Jozef Bátora, M.Phil., Ph.D.  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského 

 Doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.   Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava 
 Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.  Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
 Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.   Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity 
  

Oponenti: 
Doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze 
Doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.   Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.  Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka Vysoké školy 

ekonomické v Praze 
  

Informoval o tématu habilitační práce „Obchodní politika v historické perspektivě: politická moc a zájmy 
státu v mezinárodní dělbě práce“. 

   
VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem či zastavení 
habilitačního řízení a to prof. PhDr. Martina Kreidla, M.A., Ph.D. a prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D.. 
 
Proděkan Macek požádal předsedu habilitační komise prof. Hlouška o seznámení VR s profilem uchazeče, 
průběhem habilitačního řízení a přednesení návrhu komise.  
 
Prof. Hloušek uvedl dr. Krpce jako příklad akademika, úspěšného jak v pedagogické tak výzkumné oblasti. 
Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii mezinárodního obchodu a rozvoje a ekonomickou historii. 
Publikuje v časopisech evidovaných ve WoS, jeho texty mají reflexi nejen mezi politologickou komunitou. Je 
zván na politologické a ekonomické konference a semináře v zahraničí. Kromě textů v odborných časopisech 
se soustavně věnuje zpracování rozsáhlých monografií. Je členem mezinárodního výzkumného týmu, 
dlouhodobě spolupracuje s  Levy Economics Institute of Bard College v New Yorku. V letech 2009 až 2012 byl 
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ředitelem Mezinárodního politologického ústavu MU. Je členem Ediční rady MU. Patří ke klíčovým 
akademickým pracovníkům zabezpečujícím anglické obory European Politics a European Governance na FSS 
MU. Řídí a podílí se na organizačním zabezpečení oboru Hospodářská politika a mezinárodní vztahy                         
ve spolupráci FSS s ESF MU. Dr. Krpec je kvalitní učitel, jak lze soudit jak z ohlasů studentů v předmětové 
anketě MU, tak z počtu úspěšně obhájených 41 bakalářských a 44 magisterských prací pod jeho vedením.  
Posudky k habilitační práci pana dr. Krpce se shodují na splnění veškerých kritérií a skutečnosti, že 
představuje přínos k poznání problematiky za využití historického paradigma problematiky mezinárodních 
vztahů. Habilitační komise hlasovala jednohlasně pro návrh Vědecké radě FSS MU jmenovat uchazeče 
docentem v oboru Politologie v počtu 4 hlasů z 5, 5. člen komise, který se neúčastnil tajného hlasování, zaslal 
písemné dobrozdání. 
 
Prod. Macek vyzval dr. Krpce k přednesení přednášky na téma „Národní zájmy Německa a Francie ve vztahu   
k Hospodářské a měnové unii“. Dr. Krpec 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: 23  záporných:  2   zdrželi se: 0           neplatných: 1 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Oldřicha Krpce docentem v oboru Politologie rektorovi MU 
tajným hlasováním. 
 
 
 

3. Habilitační řízení Bernadette Nadya Jaworsky, PhD 
 

Děkan zahájil habilitační řízení B. N. Jaworsky a předal slovo prod. Mackovi. 
 
Prod. Macek představil přítomné členy habilitační komise a oponenty habilitační práce. Seznámil VR se 
složením habilitační komise a oponentů: 
 
Předseda: 
Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

 
Členové: 
Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.  Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
Prof. Dr. Ilja Šrubař, i.R. Sociologický ústav Friedrich Alexander Universität, Erlangen-

Nürnberg 

 
Oponenti:  
Prof. Andrea M. Voyer    Pace University, New York 
Prof. Steven Saxonberg, Ph.D.    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.   Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 
 
Informoval o tématu habilitační práce „The Boundaries of Belonging: Symbolic Boundary Work Among 
Immigration Activists in the United States“. 

   
VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazečky docentkou či zastavení 
habilitačního řízení a to prof. PhDr. Martina Kreidla, M.A., Ph.D. a prof. PhDr. Davida Šmahela, Ph.D.. 
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Proděkan Macek požádal předsedu habilitační komise prof. Rabušice o seznámení VR s profilem uchazečky, 
průběhem habilitačního řízení a přednesení návrhu komise.  
 
Prof. Rabušic poděkoval členům hodnotící komise za spolupráci a seznámil členy VR s průběhem profesní 
dráhy uchazečky se zakotvením na FSS MU. Dr. Jaworsky působila mimo jiné jako výzkumná pracovnice                  
na Yale University a Wellesley College v USA, od roku 2010 působí jako odborná asistentka a výzkumná 
pracovnice na Katedře sociologie FSS MU. Zaměřuje se zejména na kulturní sociologii a téma imigrace, je 
silnou reprezentantkou anglického magisterského programu Cultural Sociology na FSS MU. V návaznosti na 
reakce studentů lze říci, že dr. Jaworsky zanechává ve studentech svůj rukopis. Je velmi populární vyučující 
s vysokým hodnocením v rámci předmětové ankety MU, je vyhledávanou vedoucí závěrečných a 
diplomových prací.  
Publikační činnost dr. Jaworsky má výrazný mezinárodní ohlas.  
Prof. Rabušic dále Informoval o velmi pozitivních hodnoceních habilitační práce. 4 z 5 členů habilitační 
komise hlasovali pro jmenování uchazečky docentkou v oboru Sociologie, pátý člen zaslal, pro neúčast při 
tajném hlasování, dobrozdání. 
 
Prod. Macek vyzval dr. Jaworsky  k přednesení přednášky na téma „Culture and Symbolic Boundaries                      
in Immigration Activism“. Dr. Jaworsky přednesla vyváženou přednášku.  
Následovala diskuze mezi členy VR, předsedou hodnotící komise v zastoupení nepřítomných oponentů a 
uchazečkou, kdy uchazečka zodpověděla všechny vznesené otázky a otázky oponentů.  

Závěrem předseda VR vyzval uchazečku 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:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 2 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Bernadette Nadya Jaworsky docentkou v oboru Sociologie 
rektorovi MU tajným hlasováním. 
 

 
4. Schválení komise habilitačního řízení 

 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Vývojová psychologie – Mgr. Steriani Elavsky, PhD, Fakulta 
sociálních studií Masarykovy univerzity  
 
Předseda:  
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

 
Členové:  
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.   2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
 

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

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

VR schválila návrh na jmenování komise k habilitačnímu řízení dr. Steriani Elavsky veřejným hlasováním. 
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5. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Evropská studia 
 
Interní členka 
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. 

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

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 2          
 

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
 Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 
 obory Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost; European Politics; Energy Security Studies 
 

Interní členka 
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. 

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

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 2          
 

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
 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: 26 záporných: 0    zdrželi se: 0         
 

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

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

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

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
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Externí člen - odvolání 
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. 
 

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

 
 VR schválila návrh na odvolání člena komise SZZ veřejným hlasováním. 

 
  
Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie 
 
Interní člen - odvolání 
Dominik Bartmanski, M.A., Ph.D. 

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

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

 VR schválila návrh na odvolání člena komise SZZ veřejným hlasováním. 
 
 
Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
obor Genderová studia 
 
Předsedové 
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. 

             doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. 
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. 
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. 

   
Interní členky  
Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. 

              Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. 
              Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. 
              Kateřina Lišková, Ph.D. 
              Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. 
              Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.        

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

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

 VR schválila návrh na doplnění komise SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
6. Doplnění oborových rad, komisí a školitelů DSP 

 
 
  Schválení doplnění školitelů DSP  
 

 Evropská studia 
 doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 
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  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 veřejným hlasováním. 
 
 
 Schválení doplnění školitelů DSP na téma a studenta 
 
 Psychologie 
 Návrh na změnu školitele. Původní školitel: Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU. 
 Mgr. Lukas Blinka, PhD.   Fakulta sociálních studií MU 
 Mgr. Nika Šablatúrová: Používanie digitálnych technológií a well-being u adolescentov a mladých dospelých. 
   
 Sociologie 
 Dr. Werner Binder, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 

Mgr. Jan Váňa: Analýza konstrukce dis/kontinuity mezi obdobími před a po revoluci v roce 1989 v české 
próze/ Analysis of the construction of the dis-continuity before and after 1989 in Czech literature. 

 
 Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Lívia Gažová: Reprezentácia plánovania na západe v československej architektonickej tlači v  období 1945-
1989.    

 
 prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.  Filozofická fakulta MU 
 Mgr. Zdeněk Staszek: Angažovaná sociologie a pluralizace v sociálních vědách. 
 

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

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

 Doplnění oborové rady  

 
 Sociologie 
 doc. Mgr. Karel Stibral, 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 oborové rady veřejným hlasováním. 
 

  
 Doplnění oborové komise  
  
 Humanitní environmentalistika 
 Předseda  

 doc. Mgr. Karel Stibral, 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 oborové komise veřejným hlasováním. 
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7. Různé 
 

1. Předseda VR informoval o plánovaných aktualizacích dokumentů vnitřní legislativy MU a jejích fakult 
v návaznosti na novelizaci VŠ zákona. Dokumenty FSS MU pak budou předkládány Vědecké radě FSS,                      
po předchozím vyjádření Akademického senátu, ke schválení.  
 

2. Členové Vědecké rady diskutovali o postojích k hodnocení, různorodosti pohledů v návaznosti na oborová 
zaměření a reálných možnostech stanovení kritérií pro hodnocení publikační a dalších činností uchazečů 
v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSS MU. Shodlo se na rozsáhlé diferenciaci 
v řadě oblastí hodnocení a nutnosti individuálního přístupu a zohlednění všech aspektů v rámci každého 
řízení. 
 
 

 
zapsala:   Lenka Olšáková 

 
 

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

  V Brně dne 21.10.2016  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
          předseda VR FSS MU 

 
 


