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60. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  
dne 2. března 2018 

 
   
  Číslo jednací: MU-IS/31376/2018/663894/FSS-1 
 
 Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program: Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Michala Kubáta, Ph.D. 
 Habilitační řízení PhDr. Bc. Ivy Poláčkové Šolcové, Ph.D. 
 Návrhy přeměny studijních oborů na studijní programy FSS MU 
 Návrhy komisí habilitačních řízení 

  Návrhy na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 Doplnění oborových rad, komisí, garantů a školitelů DSP 

 
 
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 doc. PhDr. 
Stanislava Balíka, Ph.D. a prof. PhDr. Jana Holzera, Ph.D. skrutátory hlasovacích lístků ke kvalifikačním řízením doc. 
Michala Kubáta a Dr. Ivy Poláčkové Šolcové, návrh byl jednomyslně schválen. Následně vyzval k projednání 
jednotlivých bodů programu. 
 

1.   
1. Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Michala Kubáta, 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 Michala Kubáta, docenta Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy, profesorem v oboru Politologie. Požádal prof. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D., člena 
hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady s průběhem řízení, zněním doporučujících stanovisek profesorů z oboru 
a se stanoviskem komise k návrhu na jmenování doc. Kubáta profesorem. Doc. Kubát poté přednesl přednášku na 
téma „Poloprezidentský režim. Problém s jedním konceptem“. 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: 27 
    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 1 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování doc. Michala Kubáta profesorem v oboru Politologie Vědecké radě MU 
tajným hlasováním. 
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2. Habilitační řízení PhDr.  Bc. Ivy Poláčkové Šolcové, Ph.D. 

Proděkan pro výzkum a doktorské studium doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. přivítal přítomné členy hodnoticí komise 
a oponentku habilitační práce dr. Poláčkové Šolcové, vědecké pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd ČR, 
odborné asistentky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a odborné garantky vědeckých projektů 
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rekapituloval složení hodnoticí komise a 
oponentů, požádal prof. PhDr. Ivo Čermáka, CSc., předsedu hodnoticí komise, o seznámení vědecké rady s průběhem 
řízení a zněním posudků oponentů k habilitační práci uchazečky pod názvem „Emoce v kontextu sociálních a 
biologických determinant“. Po přednesení přednášky na téma „Výzkum emocí: vybrané možnosti měření emocí 
a jejich úskalí“ zodpověděla uchazečka v rámci veřejné rozpravy dotazy oponentů a vznesené 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: 27 
    počet hlasů kladných: 25 záporných:  2   zdrželi se: 0           neplatných: 0 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Ivy Poláčkové Šolcové docentkou v oboru Sociální psychologie 
rektorovi MU tajným hlasováním. 

 
 

3. Návrhy přeměny studijních oborů na studijní programy FSS MU 
 
Děkan doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. přivítal na zasedání vědecké rady vedoucí kateder a garanty studijních 
programů. Požádal vedoucí kateder o předložení návrhů na přeměny studijních oborů na studijní programy vědecké 
radě v pořadí: 
 
Psychologie (bc.) 
Mediální studia a žurnalistika (bc.) 
Environmentální studia (bc.) 
Sociální antropologie (bc.) 
Sociologie (bc.) 
Politologie (bc.) 
Bezpečnostní a strategická studia (bc. i nmgr.) 
Sociální práce (bc. i nmgr.) 
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bc. i nmgr.)/ Public Policy and Human Resources (nmgr.) 
Evropská studia (bc.) 
Mezinárodní vztahy (bc. i nmgr) 
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (nmgr.)/ Energy Security Studies (nmgr.) 
Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (nmgr.) 
 
Vedoucí kateder postupně seznámili členy vědecké rady s návrhy na přeměny studijních oborů na studijní programy a 
s jejich garanty a zodpověděli vznesené dotazy.  
V závěru představení každého z předložených návrhů děkan doc. Břetislav Dančák a proděkan doc. Martin Vaculík 
vyzvali členy vědecké rady v souladu se čl. 23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 
studijních programů MU ke hlasování o schválení předloženého návrhu. 
 
Soupis usnesení Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU ze dne 2.3.2018:  

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 

 

http://www.fss.muni.cz/admission/master_studies/public_policy_and_human_resources
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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 (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní program 
Psychologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2.3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným 
garantem Mgr. Janem Širůčkem, Ph.D.  
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) a 
studijního oboru Žurnalistika (bakalářský, kombinovaný, v českém jazyce) na studijní program Mediální studia a 
žurnalistika (bakalářský, prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 děkanem FSS, s 
navrhovanou garantkou Mgr. Lenkou Waschkovou Císařovou, Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní 
program Environmentální studia (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 děkanem FSS, s 
navrhovaným garantem doc. Mgr. Bohuslavem Binkou, Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Sociální antropologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní 
program Sociální antropologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2.3.2018 děkanem FSS, 
s navrhovanou garantkou Irenou Kašparovou, M.A., Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Sociologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) a studijního oboru 
Genderová studia (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní program Sociologie (bakalářský, prezenční, v 
českém jazyce) předložený dne 2.3.2018 děkanem FSS, s navrhovanou garantkou doc. PhDr. Ivou Šmídovou, Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Politologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní program 
Politologie (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2.3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem 
doc. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D. 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) 
na studijní program Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 
2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. JUDr. PhDr. Miroslavem Marešem, Ph.D.  
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  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Bezpečnostní a strategická studia (navazující magisterský, prezenční, v 
českém jazyce) na studijní program Bezpečnostní a strategická studia (navazující magisterský, prezenční, v českém 
jazyce) předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. JUDr. PhDr. Miroslavem Marešem, 
Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Sociální práce (bakalářský, prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) na 
studijní program Sociální práce (bakalářský, prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 
děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Pavlem Navrátilem, Ph.D.  
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Sociální práce (navazující magisterský, prezenční/kombinovaný, v českém 
jazyce) na studijní program Sociální práce (navazující magisterský, prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) 
předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. PhDr. Liborem Musilem, CSc.  
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 
    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Veřejná politika a lidské zdroje (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na 
studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 
3. 2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. PhDr. Tomášem Sirovátkou, CSc.  
 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Veřejná politika a lidské zdroje (navazující magisterský, 
prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) na studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (navazující 
magisterský, prezenční/kombinovaný, v českém jazyce) předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným 
garantem prof. PhDr. Tomášem Sirovátkou, CSc.  
 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 27 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 0 

23 odst. 7 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU schvaluje návrh 
přeměny studijního oboru Veřejná politika a lidské zdroje (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na 
studijní program Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) 
předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem prof. PhDr. Tomášem Sirovátkou, CSc.  

  
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 26 
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    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 1           neplatných: 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 (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní 
program Evropská studia (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 děkanem FSS, 
s navrhovaným garantem doc. PhDr. Petrem Kaniokem, Ph.D.  

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

    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Mezinárodní vztahy (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) na studijní 
program Mezinárodní vztahy (bakalářský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, 
s navrhovaným garantem PhDr. Petrem Suchým, Ph.D.  
 

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

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 1           neplatných: 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 Mezinárodní vztahy (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) na 
studijní program Mezinárodní vztahy (navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 
děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Zdeňkem Křížem, Ph.D.  
 

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

    počet hlasů kladných: 22 záporných:  0   zdrželi se: 1           neplatných: 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 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (navazující magisterský, 
prezenční, v českém jazyce) na studijní program Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (navazující 
magisterský, prezenční, v českém jazyce) předložený dne 2. 3.2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. 
Břetislavem Dančákem, Ph.D.  
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
    počet hlasů kladných: 23 záporných:  0   zdrželi se: 2           neplatných: 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 Energy Security Studies (navazující magisterský, prezenční, v anglickém 
jazyce) na studijní program Energy Security Studies (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předložený 
dne 2. 3. 2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. PhDr. Břetislavem Dančákem, Ph.D.  
 

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

    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 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 Joint Master Programme in International Relations: Europe from the 
Visegrad Perspective (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program Joint Master 
Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (navazující magisterský, prezenční, 
v anglickém jazyce) předložený dne 2. 3. 2018 děkanem FSS, s navrhovaným garantem doc. Mgr. et Mgr. Oldřichem 
Krpcem, Ph.D. 
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4. Schválení komisí habilitačních řízení 

 
Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. přestavil vědecké radě návrh na složení komise habilitačního řízení v oboru Politologie  
PhDr. Filipa Černocha, Ph.D., odborného asistenta Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.   Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
Členové: 
prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.  Metropolitní univerzita Praha 
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.   Fakulta strojní, České vysoké učení technické  
doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.  Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově 
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 

 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 2           neplatných: 0 
VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Politologie PhDr. Filipa Černocha, Ph.D. veřejným 
hlasováním. 
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. přestavil vědecké radě návrh na složení komise habilitačního řízení v oboru Sociální 
politika a sociální práce PhDr. Pavla Horáka, Ph.D., odborného asistenta Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity, výzkumného pracovníka Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA): 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
Členové 
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.  Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova 

univerzita 
prof. Ing. Eva Rievajová PhD.  Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická 

univerzita v Bratislave  
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.   Katedra sociální práce, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.  Katedra veřejné a sociální politiky, Institut sociologických studií, Fakulta 

sociálních věd, Univerzita Karlova 
 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 25 záporných:  0   zdrželi se: 2           neplatných: 0 
VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Sociální politika a sociální práce PhDr. Pavla 
Horáka, Ph.D. veřejným hlasováním. 
 
 
Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. přestavil vědecké radě návrh na složení komise habilitačního řízení v oboru 
Politologie Mgr. Michala Pinka, Ph.D., odborného asistenta Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a 
výzkumného pracovníka Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 

http://fss.osu.cz/kam/
http://fss.osu.cz/
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Členové:  
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.  Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.   Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
prof. Dr. Gintaras Aleknonis   Fakulta komunikace, Vilniuská Univerzita 
 

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 26 záporných:  0   zdrželi se: 1           neplatných: 0 
VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Politologie Mgr. Michala Pinka, Ph.D. veřejným 
hlasováním. 
 
 
Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. přestavil vědecké radě návrh na složení komise habilitačního řízení v oboru Politologie 
PhDr. Věry Stojarové, Ph.D., odborné asistentky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: 
 
Předseda:  
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 
 
Členové:  
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita  
prof. PhDr. Darina Malová, CSc.  Filozofická fakulta,  Univerzita Komenského v Bratislavě 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
assoc. prof. Dr. Nemanja Dzuverovič  Fakulta politických věd, Bělehradská univerzita 

 
 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 3           neplatných: 0 
VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Politologie PhDr. Věry Stojarové, Ph.D. veřejným 
hlasováním. 

 
 

5. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 

Proděkan doc. Martin Vaculík seznámil členy vědecké rady s návrhy na doplnění a změny ve složení komisí státních 
závěrečných zkoušek, k návrhu na odvolání člena komisí dr. Michala Vašečky informoval o důvodu, a to ukončení 
jeho pracovního poměru na MU. Požádal o vznesení připomínek či dotazů, následně vyzval ke hlasování. 

 
Doplnění členů komisí SZZ 
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie  
 
Interní členka: 
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D. 
 

 Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociology; obor Cultural Sociology 
 
Předsedkyně: 
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. 
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Interní členka: 
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A. 
 
Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky  
obor Sociální práce 
 
Interní člen: 
Mgr. Jiří Vander, DiS. 
 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky  
obor Sociální práce 
 
Interní členové: 
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. 
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. 
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. 
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. 
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. 
  
Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky  
obor Veřejná politika a lidské zdroje 
 
Interní člen: 
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. 

 
Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky; 
Komise pro rigorózní státní zkoušky 
obor Bezpečnostní a strategická studia 
 
Interní člen:  
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.  
 
Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky  
obor Mezinárodní vztahy 

 
 Interní členové: 

Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D. 
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. 
 
Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky  
obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost;  
obor Energy Security Studies 
 
Interní člen: 
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. 
 
 
Odvolání členů komisí SZZ  
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie;  

 Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociology 
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Interní člen: 
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. 
  

   
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 27 

    počet hlasů kladných: 26 záporných: 0    zdrželi se: 1        
 

 VR schválila návrhy na doplnění komisí SZZ a odvolání člena komisí SZZ veřejným hlasováním. 
 

 
6. Doplnění oborových rad, komisí, garantů a školitelů DSP 

 
Proděkan doc. Martin Vaculík seznámil členy vědecké rady s návrhy na doplnění školitelů DSP, školitelů DSP na téma 
a studenta a doplnění oborových rad. Požádal o vznesení připomínek či dotazů, následně vyzval ke hlasování. 

 
Schválení doplnění školitelů DSP  
 
Psychologie 
doc. MUDr. Jan Roubal, PhD.  Fakulta sociálních studií MU 
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 
 
Sociologie 

 doc. Kateřina Lišková, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
 
Schválení doplnění školitelů DSP na téma a studenta  
 
Sociologie 
Mgr. Lucie Vidovičová, 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“    

 
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.                   Fakulta sociálních studií MU 
Mgr. Štěpán Žádník „Konvergentní publika a nelegálně distribuované audiovizuální obsahy: Role významných druhých 
v ustavování uživatelských praxí“    

 
  Doplnění oborové rady  

 
Psychologie  
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Lékařská fakulta MU  
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 

 doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.  Fakulta sociálních studií MU 
 
Sociologie 
doc. Kateřina Lišková, 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 návrhy na doplnění školitelů DSP, školitelů DSP na téma a studenta a doplnění oborových rad veřejným 
hlasováním. 
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7. Různé 

 
Děkan doc. Břetislav Dančák přednesl návrh na udělení stříbrných medailí MU na slavnostním zasedání Vědecké rady 
FSS MU v Pá 20. dubna 2018. Navrhl k ocenění Ing. Vojtěcha Mošťka, emeritního tajemníka a prof. Ladislava 
Rabušice, emeritního děkana fakulty. Po projednání vyzval členy vědecké rady ke hlasování. 
 

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

  
VR schválila návrhy na udělení stříbrných medailí MU veřejným hlasováním. 
 
 
Dále informoval o plánovaných termínech zasedání vědecké rady v jarním semestru 2017/2018: 
 
Pá 20. dubna 2018  (slavnostní zasedání k příležitosti oslav 20. výročí založení fakulty) 
Pá 11. května 2018 
Po 11. června 2018. 
 
 
 
 
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 


