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Zápis č. 58 
z Vědecké rady FSS dne 2.6.2017 

č.j. MU-IS/65416/2017/532776/FSS-1 

 

  Přítomni: dle prezenční listiny, 26 členů, 2 hosté 
  Omluveni: 7 
 

 
1. Zahájení 

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

2. Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. 
 
Děkan zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. S. Balíka. 
 
Představil předsedu habilitační komise, který seznámil VR s jejím složením: 
 

  Předseda:  
 Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
 Členové: 

Prof. Pavel Ambros, Th.D.  Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci 

Prof. Dr. Uwe Backes    Institut politických věd Technické univerzity v Drážďanech  
(Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden) 

Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 
Prof. Miloš Havelka, CSc.   Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

 
 Doporučující stanoviska ke jmenování uchazeče profesorem dodali: 

 Prof. dr hab. Bogdan Szlachta  Fakulta mezinárodních a politologických studií Jagellonské 
univerzity v Krakově 

 Prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  CEVRO Institut, o.p.s. 
 
 
VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazeče profesorem či zastavení řízení a to 
doc. Mgr. Bohuslava Binku, Ph.D. a doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D.. 
 
Předseda VR požádal předsedu komise prof. Fialu o seznámení VR s profilem uchazeče, průběhem řízení a 
přednesením návrhu komise.  
 
Prof. Fiala úvodem konstatoval, že doc. Balík je pro většinu členů Vědecké rady FSS pro svou viditelnou práci 
dobře znám. Mezioborové složení hodnoticí komise odpovídá jeho širokému záběru a to zejména v oblasti 
politologické a historické.  
Doc. Balík se v průběhu své profesní dráhy vypracoval mezi vůdčí osobnosti politologického výzkumu. Jeho 
práce mají ohlasy jak v domácím tak zahraničním prostředí. Věnuje se objemnému zkoumání tolik opomíjené 
problematiky komunální politiky, dále vztahu společnosti a církve. Jeho publikační činnost je nebývale rozsáhlá 
a kvalitní. Informoval o počtu monografií v českých a světových jazycích, řada prací je citovaná, vytváří standart 
předmětného zkoumání. Knižní vydání děl doc. Balíka se těší pozornosti a jsou nabízeny v předních knihovních 
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domech. Jeho díla mají (bez autocitací) 42 citací ve WoS, 439 citací v ostatních databázích a 33 dalších ohlasů 
v podobě recenzí, kritiky. Citace doc. Balíka jsou pozoruhodné nejen množstvím, ale i oblastmi citování.   
Doc. Balík vyučoval 12 předmětů v oboru politologie a další na jiných oborech. Byl vedoucím 30 diplomových 
prací, vedl 6 úspěšně obhájených doktorských prací. Od roku 2008 je vedoucím Katedry politologie FSS MU a 
angažuje se v řadě dalších akademických orgánech a funkcích. Druhým rokem je předsedou Akademického 
senátu Masarykovy univerzity.  
Doc. Balík vykazuje velkou přednáškovou a popularizační činnost, má za sebou desítky prezentací na různých 
konferencích. 
Hodnotící komise jmenovacího řízení doc. Balíka se jednomyslně shodla na tom, že uchazeč je významnou a 
uznávanou osobností v oboru, která se významně zasluhuje o jeho rozvoj. 

 
Předseda VR poděkoval a požádal o přednesení přednášky na téma „Místní samospráva: prostor pro střet 
velkých politických hodnot?“. 
Doc. Balík přednesl vyváženou přednášku, po níž následovala diskuze se členy VR, přítomnými členy hodnotící 
komise a uchazečem.  
 
Závěrem předseda VR vyzval uchazeče a hosty k opuštění místnosti před zahájením neveřejné rozpravy a 
tajného hlasování. 

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

    počet hlasů kladných: 23 záporných:  1   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování doc. Stanislava Balíka profesorem v oboru Politologie Vědecké 
radě MU tajným hlasováním. 
 
 

3. Habilitační řízení  Jana Drahokoupila, PhD. 
 
Děkan zahájil habilitační řízení dr. J. Drahokoupila a předal slovo prod. Vaculíkovi. 
 
Prod. Vaculík představil předsedu habilitační komise, který seznámil VR s jejím složením: 
 
Předseda: 
Prof. PhDr. Martin Kreidl, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 

Prof. PhDr. Jiří Kabele, CSc.   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 
Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.  Sociologický ústav AV ČR;  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

 v Praze  
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, M.A., Ph.D. Fakulta sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského 

v Bratislavě 
 

Proděkan dále informoval o složení oponentů habilitační práce pod názvem „Tranzitivní ekonomiky: Politická 
ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie“. 
 
Oponenti: 
Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.    Sociologický ústav AV ČR, Praha 
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.    Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc   Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
 
 
 

https://inet.muni.cz/s/k/43390
https://inet.muni.cz/s/k/337344
https://inet.muni.cz/s/k/36172
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VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem či zastavení řízení a to 
doc. Mgr. Bohuslava Binku, Ph.D. a doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D.. 
 
Proděkan Vaculík požádal předsedu habilitační komise prof. Kreidla o seznámení VR s profilem uchazeče, 
průběhem habilitačního řízení a přednesením návrhu komise.  
 
Prof. Kreidl popsal profesní dráhu a pozice, které dr. Drahokoupil zastupoval a zastupuje. Od roku 2012 působí 
v Evropském odborovém institutu (ETUI) v Bruselu jako vedoucí výzkumný pracovník v oblasti makroekonomie 
a sociálních politik v Evropě. Při studování dílčích etap profesního vývoje dr. Drahokoupila lze sledovat jeho 
zakotvení v sociologii, stejně tak by se však mohl ucházet o docentský titul v jiných disciplínách. Tuto 
skutečnost hodnotili kladně jak členové komise, tak i oponenti habilitační práce. Širšímu oborovému zaměření 
uchazeče odpovídá také složení hodnotící komise a oponentů z oblastí sociologie, sociální politiky a sociální 
práce či ekonomické geografie. Vědeckou činnost uchazeče hodnotila komise jako excelentní. Svou publikační 
činností s více než 120 statěmi publikovanými v mezinárodních časopisech, velmi bohatými citačními ohlasy 
napříč obory, vedením přednášek a projektů uchazeč z pohledu komise splňuje nároky kladené na uchazeče 
habilitačních řízení na FSS MU.  Dr. Drahokoupil působil jako recenzent prestižních mezinárodních časopisů i 
v oblastech regionálního výzkumu. O pedagogické způsobilosti uchazeče hovoří portfolium kurzů na bc. i mgr. 
úrovni, které vyučoval v době svého působení na Univerzitě v Mannheimu (2008-2014). V současné době 
přednáší nejčastěji v rámci vzdělávacích workshopů ETUI. Kromě akademického výzkumu se věnuje těmto 
workshopům s širším záběrem publika na univerzitách.  Dr. Drahokoupil byl supervizorem dvou úspěšně 
obájených disertačních prací, které vyústily v publikace v prestižních časopisech. V současné době působí jako 
konzultant k disertační práci na katedře sociologie FSS MU. 
Všechny tři posudky habilitační práce jsou kladné, monografii dr. Drahokoupila hodnotí jako velmi dobře 
analyticky a konceptuálně zpracovanou. Autorův vklad není jednostranně pragmaticky vymezený, k otázce 
autorského podílu dodal uchazeč čestné prohlášení. 
Závěrem konstatoval, že po zhodnocení vědecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační 
práce uchazeče se komise shodla na návrhu pro VR FSS jmenovat dr. Drahokoupila docentem. 
 

Prod. Vaculík vyzval dr. Drahokoupila k přednesení přednášky na téma „Ekonomická sociologie institucí                    
ve střední a východní Evropě: Od tranzice k varietám kapitalismu“. Po přednesení přednášky následovala 
diskuze mezi členy VR, přítomnými členy hodnotící komise a uchazečem, uchazeč dále reagoval na otázky 
oponentů habilitační práce.  
 
Závěrem předseda VR vyzval uchazeče a hosty k opuštění místnosti před zahájením neveřejné rozpravy a 
tajného hlasování. 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 
    počet hlasů kladných: 12 záporných:  9   zdrželi se: 0           neplatných: 5 
 
VR navrhla zastavit habilitačního řízení dr. Jana Drahokoupila v oboru Sociologie na MU tajným hlasováním. 
 
 
 

4. Habilitační řízení  Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. 
 
Děkan zahájil habilitační řízení dr. S. Elavsky a předal slovo prod. Vaculíkovi. 
 
Prod. Vaculík představil předsedu habilitační komise, který seznámil VR s jejím složením: 
 
Předseda: 
 
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  
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Členové: 

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

Proděkan dále informoval o složení oponentů habilitační práce pod názvem „Pohybová aktivita a subjektivní 
pohoda v období menopauzy“. 
 
Oponenti: 
Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.  Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 
Prof. Ellen M. Evans    Vysoká škola pedagogiky, Kineziologie, Univerzita v Georgii 
Prof. Ed Diener     Katedra psychologie, Univerzita ve Virginii; Univerzita v Utahu;  

University of Illinois v Urbana-Champaign 
 
 
VR schválila dva skrutátory pro hlasování o návrhu na jmenování uchazečky docentkou či zastavení řízení a to 
doc. Mgr. Bohuslava Binku, Ph.D. a doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D.. 
 
Proděkan Vaculík požádal předsedu habilitační komise prof. Macka o seznámení VR s profilem uchazečky, 
průběhem habilitačního řízení a přednesením návrhu komise.  
 
Prof. Macek úvodem informoval o akademickém vzdělání a profesní dráze uchazečky. Po absolvování Mgr. 
studia v r. 2000 na Ostravské univerzitě v Ostravě získala v r. 2002 titul Master of Science (M.S.) a v r. 2006 titul 
doktorka filozofie (Ph.D.) na University of Illinois at Urbana - Champaign, oddělení 
Kineziologie a veřejného zdraví se zaměřením na psychologické aspekty cvičení. Poté nastoupila dr. Elavsky               
na pozici asistentky a následně pozici, která v českém prostředí odpovídá pozici docentky, na jedné z předních 
univerzit v oblasti psychologie a společenských věd Penn State University v USA. Do září roku 2016 se 
akademická dráha dr. Elavsky odvíjela v USA, po získání prestižního projektu financovaného EU SoMoPro se 
stala na plný úvazek výzkumnou pracovnicí Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny (IVDMR) na FSS MU. 
V rámci projektu se věnuje studentům FSS, dále vyučuje předmět Health Psychology na katedře psychologie. 
Během svého působení na Penn State University se kromě výzkumné činnosti věnovala výuce, vedení 
seminářů, přednášela v psychologických i antropologických kurzech.  
Důvodem, proč dr. Elavsky požádala o zahájení habilitačního řízení v oboru Vývojová psychologie, je její 
interdisciplinární zaměření na pomezí oborů kineziologie, veřejného zdraví a psychologických dimenzí. 
Habilitační práce dr. Elavsky, stejně jako její autorka, není lehce oborově zařaditelná. K tomu bylo přihlíženo při 
složení členů hodnoticí komise a oponentů habilitační práce tak, aby reprezentovali všechny uvedené oblasti 
(lékař a odborník na problematiku menopauzy, psycholožka, antropoložka…).  
Publikační činnost dr. Elavsky je impozantní. Prof. Macek informoval o monografiích, počtu statí v odborných 
časopisech, citací bez autocitací ve WoS (aktuálně 2623) a hodnotě H-indexu 20. Dr. Elavsky je nositelkou 
ocenění za odborné vědecké výsledky v USA, kde řešila několik projektů.  
Oponentské posudky habilitační práce dr. Elavsky, předložené v podobě souboru uveřejněných vědeckých 
statí, jsou kladné, hovoří mimo jiné o vysoké vědecké hodnotě a mezinárodním přínosu práce pro poznání 
předmětné oblasti.  
Prof. Macek dále informoval o obdržení doporučujícího stanoviska děkanky Penn State University s popisem 
působení a hodnocením trajektorie dr. Elavsky.  
Závěrem informoval, že po zhodnocení vědecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační 
práce uchazečky se komise jednomyslně shodla na návrhu pro VR FSS jmenovat dr. Elavsky docentkou.  
 
Prod. Vaculík vyzval dr. Elavsky k přednesení přednášky na téma „Aplikace intenzivních longitudinálních měření 
ve studiu psychologických účinků fyzické aktivity“.                   
Dr. Elavsky přednesla vyváženou přednášku. V následující diskuzi mezi uchazečkou, členy VR a přítomnými 
členy hodnotící komise uchazečka zodpověděla všechny vznesené otázky a odpověděla na otázky oponentů. 

https://inet.muni.cz/s/k/342260
https://inet.muni.cz/s/k/342257
https://inet.muni.cz/s/k/342258
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Závěrem předseda VR vyzval uchazečku a hosty k opuštění místnosti před zahájením neveřejné rozpravy a 
tajného hlasování. 

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

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Steriani Elavsky docentkou v oboru Vývojová psychologie 
rektorovi MU tajným hlasováním. 
 
 

5. Schválení komisí habilitačních řízení 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Sociologie – Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Fakulta 
sociálních studií Masarykovy univerzity. 

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

Doc. PhDr. Radim Marada, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.  Fakulta architektury Českého vysokého učení technického  

v Praze 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Univ. - Prof. Yuri Albert Kyrill Kazepov, Ph.D. Sociologický institut Vídeňské univerzity 
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 24 
    počet hlasů kladných: 23 záporných: 0    zdrželi se: 1           

 
VR schválila návrh na jmenování komise k habilitačnímu řízení v oboru Sociologie dr. Slavomíry Ferenčuhové 
veřejným hlasováním. 
 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Sociální psychologie – PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., 
Psychologický ústav AV ČR; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

 
  Předseda: 

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého  

v Olomouci  
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.   Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze 
Prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;  

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v 
Praze  

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

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

VR schválila návrh na jmenování komise k habilitačnímu řízení v oboru Sociální psychologie dr. Ivy Poláčkové 
Šolcové veřejným hlasováním. 
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6. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 

 
 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
 obor Mediální studia a žurnalistika 
 
 Předsedové:  

Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
 
Interní členky:  
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. 
Mgr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. 

 
 Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
 obor Žurnalistika 
 

Předsedové:  
Mgr. Jakub Macek, Ph.D. 
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 
 
Interní členky:  
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. 
Mgr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. 

 
 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
 obor Psychologie 

 
Interní členové: 
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.  
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. 
 

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

 
 VR schválila návrhy na doplnění komisí SZZ veřejným hlasováním. 

 
 

7. Doplnění oborových rad, komisí, garantů a školitelů DSP 
 
              Schválení doplnění školitele DSP  

 
 Politologie 

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 
 

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

  
 VR schválila návrh na doplnění školitele DSP veřejným hlasováním. 
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Schválení doplnění školitele DSP  na téma a studenta 
 
Humanitní environmentalistika 

 Mgr. Christian Kerschner, M.Sc., Dr.  Fakulta sociálních studií MU 
Mikuláš Černík: „Odpor proti těžbě uhlí v České republice a Polsku: srovnání" 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0   zdrželi se: 1           

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

 
 
Doplnění oborové rady   
 
Politologie 
Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, 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 oborové rady veřejným hlasováním. 
 

 
Odvolání garanta doktorského studijního programu 

 
Psychologie 
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.                                   Fakulta sociálních studií MU 
rezignace                            

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 

    počet hlasů kladných: 25 záporných: 0   zdrželi se: 0           
  
 VR schválila návrh na odvolání garanta doktorského studijního programu veřejným hlasováním. 
 
 

Jmenování garanta doktorského studijního programu 
 

Psychologie 
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc.                                   Fakulta sociálních studií MU 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0   zdrželi se: 1           
  
 VR schválila návrh na jmenování garanta doktorského studijního programu veřejným hlasováním. 

 
 
 
 
 
 
 



 Vědecká rada FSS MU  2.6.2017 
 

  
8. Různé 

 
Předseda VR stanovil termíny následujících zasedání Vědecké rady FSS: 
 
Pá 6.10.2017 

Pá 8.12.2017. 
 

 
 

zapsala:   Lenka Olšáková 
 
 

ověřil:      Doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 
 proděkan pro výzkum a doktorské studium 
 
 
 

  V Brně dne 2.6.2017  Doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
          předseda VR FSS MU 

 
 


