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Zápis č. 59 
z Vědecké rady FSS dne 6. 10. 2017 

č.j. MU-IS/119432/2017/588099/FSS-1 

 
  Přítomni: dle prezenční listiny, 25 členů, 1 host 
  Omluveni: 8 
 

 
1. Zahájení 

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

2. Habilitační řízení Kateřiny Liškové, Ph.D. 
 
Předseda vědecké rady zahájil habilitační řízení dr. Kateřiny Liškové a předal řízení další části habilitačního 
procesu proděkanovi Vaculíkovi, který seznámil členy Vědecké rady se složením habilitační komise: 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  
 
Členové: 
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.     Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

Informoval o názvu habilitační práce „Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the 
Science of Desire, 1948-1989“, v překladu „Sexuální osvobození v socialistickém stylu. Komunistické 
Československo a vědy o touze, 1948-1989“ a složení oponentů: 
 
prof. Steven Saxonberg, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

prof. Kristen R. Ghodsee, B.A., Ph.D.   Bowdoin College, University of California 

prof. Dagmar Herzog, Ph.D.   Graduate Center, City University of New York 

 
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. Csabu Szaló, Ph.D.. 
 
Proděkan Vaculík požádal předsedu habilitační komise prof. Rabušice o seznámení VR s profilem uchazečky, 
dosavadním průběhem habilitačního řízení a přednesením návrhu komise. 
Prof. Rabušic informoval členy Vědecké rady o působení dr. Liškové na pozici odborné asistentky Katedry 
sociologie a zároveň výzkumné pracovnice Ústavu populačních studií FSS MU. Dr. Lišková je představitelkou 
střední generace, je uznávanou osobností v sociologii, historii a genderových studiích. Dr. Lišková je autorkou 
publikací, které snesou nejpřísnější zahraniční kritéria a mají mezinárodně uznávané publikum. Velmi dobře 
učí, její kurzy jsou stabilně pozitivně hodnoceny. Značnou část své akademické dráhy strávila v zahraničí, 
opakovaně získala prestižní stipendia Marie Curie a Visiting Scholar, která jí umožnila působit na Columbia 
University v New Yorku. V současné době působí jako výzkumnice Technické univerzity v Berlíně, byla 
řešitelkou 2 projektů GAČR. 
 
 

https://inet.muni.cz/s/k/163442
https://inet.muni.cz/s/k/351517
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Přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habilitačního řízení na téma „Proměny rodinné a populační politiky 
v českých zemích v druhé polovině 20. století“ byla hodnocena kladně. Dr. Lišková umí zaujmout auditorium. 
Habilitační práce pod názvem „Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of 
Desire, 1948-1989“ vyjde na jaře 2018 jako publikace nakladatelství Cambridge University Press. 
Posudky k habilitační práci dr. Liškové hovoří mimo jiné o její výjimečnosti využitím primárních zdrojů, 
zkoumáním vědecké analýzy z období Československa včetně zkoumání právních záznamů rozvodových 
případů. Síla práce spočívá v řadě analýz, jejich originálním uchopení a schopnosti excelentní, přesné práce se 
zdroji. Byla označena jako nový a velmi cenný příspěvek v literatuře o sexualitě v Evropě, která svým způsobem 
v mnohém rozporuje stereotypy genderových studií o sexualitě. 
Prof. Rabušic seznámil členy VR s dotazy vznesenými v rámci posudků oponenty habilitační práce. 
Závěrem konstatoval, že po zhodnocení vědecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně habilitační 
práce uchazečky se komise jednomyslně shodla na návrhu pro VR FSS jmenovat dr. Liškovou docentkou.  

Proděkan Vaculík požádal dr. Liškovou o přednesení přednášky na téma „Sexuality and expert systems. 
Concepts and methods in researching the social organization of intimacy“. 

V následující diskuzi mezi uchazečkou a členy VR uchazečka zodpověděla všechny vznesené otázky a 
odpověděla na otázky oponentů. 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: 25 

    počet hlasů kladných: 24 záporných:  0   zdrželi se: 0           neplatných: 1 
 
VR schválila postoupení návrhu na jmenování dr. Kateřiny Liškové docentkou v oboru Sociologie rektorovi MU 
tajným hlasováním. 
 
 

2. Žádosti o (re)akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oborů Sociální politika a 
sociální práce; Sociální psychologie; Vývojová psychologie 
 
Předseda VR úvodem informoval členy VR o zájmu FSS využít možnosti spojení akreditačních procesů  
studijních programů v rámci žádosti o institucionální akreditaci s akreditacemi oborů habilitačních a 
profesorských řízení, kterým končí platnost akreditací v roce 2019. V předložených materiálech žádostí                         
o akreditace oborů Sociální politika a sociální práce, Sociální psychologie a Vývojová psychologie nejsou 
obsaženy zásadní změny oproti stávajícím akreditačním materiálům. 
 
Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Sociální politika a sociální 
práce  
Doc. Winkler informoval o přípravách materiálů ve spolupráci s garantem oboru SPSP prof. Liborem Musilem. 
Konstatoval, že obor je na FSS akreditován od roku 2001. V posledních letech se obor výrazněji profiluje                   
ve výzkumu, v současné době je zastoupen dvěma profesory a dvěma docenty. Pět odborných asistentů se 
připravuje k habilitaci, z toho dva plánují zahájení habilitačního řízení v roce 2018. 
 
Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oborů Sociální psychologie; 
Vývojová psychologie 
Prof. Macek informoval o přípravách materiálů  ve spolupráci s prof. Vybíralem (SPSY) a doc. Lacinovou (VPSY).  
Na katedře psychologie a v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU působí v současnosti tři 
profesoři v oboru sociální psychologie, z nichž jeden se dlouhodobě výzkumně zabývá psychosociálním 
vývojem osobnosti, jeden profesor se zaměřením na vývojovou a sociální psychologii, dvě docentky v oboru 
vývojová psychologie a jeden docent v oboru sociální psychologie a psychologie práce. V oboru vývojová 
psychologie má FSS MU akreditaci na území ČR jako jediná.  V souhrnu se dá říci, že obě zmíněná psychologická 
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pracoviště na FSS MU představují v rámci ČR ojedinělé výzkumné a vzdělávací zázemí a postupně získávají stále 
větší mezinárodní renomé. Součástí akreditačních materiálů jsou předpokládaná budoucí kvalifikační řízení.  
Doplnil, že FSS má dále akreditaci v oboru Obecná psychologie platnou do roku 2020. 
 
 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 
  počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 1 
 
VR schválila Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Sociální politika a 
sociální práce veřejným hlasováním. 
 

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

 
VR schválila Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Sociální 
psychologie veřejným hlasováním. 
 

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

 
VR schválila Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Vývojová 
psychologie veřejným hlasováním. 
 
 

3. Schválení komisí habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 
Schválení komise řízení ke jmenování profesorem v oboru Politologie - doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta 
sociálních věd, Univerzita Karlova. 

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

 
členové:  
prof. dr. hab. Marek Bankowicz  Institut politologie a mezinárodních vztahů, Jagellonská 

univerzita v Krakově 
prof. PhDr. Vít Hloušek, PhD.    Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  CEVRO Institut, o.p.s. 
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.    Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
 

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

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 1           
 

VR schválila návrh na jmenování komise řízení ke jmenování profesorem v oboru Politologie doc. PhDr. Michala 
Kubáta, Ph.D. veřejným hlasováním. 
 
 
Schválení komise řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociologie – doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. 
 

  Předseda: 
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
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Členové: 
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze  
prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.   Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě 
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze  
 

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

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

VR schválila návrh na jmenování komise řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociologie doc. PhDr. Tomáše 
Katrňáka, Ph.D. veřejným hlasováním. 
 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Sociologie – PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., Fakulta sociálních studií 
Masarykovy univerzity. 

 
  Předseda: 

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
 Členové: 

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.; Institut 
sociologických studií FSV UK  

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha; 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 

prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
doc. Tereza Stöckelová, Ph.D. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.; Fakulta 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
 
  Hlasování VR: počet členů VR: 33  z toho přítomných: 25 

    počet hlasů kladných: 24 záporných: 0    zdrželi se: 1           
 

VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Sociologie PhDr. Jaromíra Volka, Ph.D. 
veřejným hlasováním. 
 
 
Schválení komise habilitačního řízení v oboru Sociální psychologie – Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D., Fakulta 
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; Národní ústav duševního zdraví, Klecany 
 
Předseda: 
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové: 
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.   Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

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

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

VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Sociální psychologie Mgr. et Mgr. Jitky 
Lindové, Ph.D. veřejným hlasováním. 
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4. Návrh na změnu složení komisí státních závěrečných zkoušek 
 
 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 

obor Mediální studia a žurnalistika  
 
Předsedkyně:  
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. 
 
Interní členka:  
Mgr. Monika Metyková, Ph.D. 
 

 Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
obor Žurnalistika  
 
Předsedkyně:  
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. 
 

 Komise pro bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušky 
obor Sociologie 
 
Externí členové: 
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.  
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. 
Mgr. Michal Vašečka, Ph.D. 

 
 Komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky 
 obor Genderová studia 

 
Externí členky: 
Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.   

 Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.   
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. 

 
 Komise pro magisterské státní závěrečné zkoušky 

obory: Sociology;  Cultural Sociology; International 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: 25 záporných: 0    zdrželi se: 0        
 

 VR schválila návrhy na doplnění komisí SZZ veřejným hlasováním. 
 
 

5. Doplnění oborových rad, komisí, garantů a školitelů DSP 
 
              Doplnění oborové rady   

 
Mezinárodní teritoriální studia  
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.   Fakulta sociálních studií MU 
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doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, 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. 

 
  

6. Různé 

1. Předseda VR připomněl výsledek el. hlasování o novém složení hodnoticí komise habilitačního řízení v oboru 
Sociální psychologie PhDr. Bc. Ivy Poláčkové Šolcové, Ph.D. z důvodu úmrtí jednoho ze členů komise schválené 
na zasedání Vědecké rady dne 2. 6. 2017: 

Předseda:  
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
 
Členové:  
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.   Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze 
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého 
 v Olomouci 
 

  Hlasování VR: počet členů VR: 33   
    počet hlasů kladných: 31 záporných: 0    zdrželi se: 2           

 
VR schválila návrh na jmenování komise habilitačního řízení v oboru Sociální psychologie PhDr. Bc. Ivy 
Poláčkové Šolcové, Ph.D. per rollam. 
 
 

2. Předseda VR stanovil termíny následujících zasedání Vědecké rady FSS: 
 
Pá 8. 12. 2017 

Pá 2. 3. 2018 

Pá 20. 4. 2018  - slavnostní zasedání Vědecké rady FSS v rámci oslav 20. výročí založení FSS MU 

 
 

zapsala:   Lenka Olšáková 
 
 

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

  V Brně dne 6. 10. 2017  doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
          předseda VR FSS MU 

 
 


