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1/5 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis ze 193. zasedání 10. 10. 2018 

Přítomni (v abecedním pořadí): 
• Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
• Mgr. Patrik Gažo 
• Magdaléna Janigová 
•  prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (příchod v 9:04 hodin, odchod v 9:49 hodin) 
• doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (příchod v 9:39 hodin) 
• doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 
• Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 
• PhDr. Roman Vido, Ph.D. 
• Kristina Zindulková (příchod v 9:19 hodin) 

 
Omluveni: 
• Bc. Hračja Gjulzadjan 
• Daniel Jirků 

 
Hosté: 
• doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 

 

Program jednání: 
1. Projednání Plánu realizace dlouhodobého záměru FSS MU na období 2017/2018. 
2. Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU v akademickém roce 2018/2019. 
3. Různé. 

Program byl schválen (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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Průběh jednání: 

1. Projednání Plánu realizace dlouhodobého záměru FSS MU na období 2017/2018. 
Dančák: Představil předkládaný dokument a zdůraznil, že FSS sleduje priority stanovené MU a 
neodchyluje se od nich.  

Eibl: Po prostoru poskytnutém pro dotazy či komentáře navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
projednání a schválení předloženého Plánu realizace dlouhodobého záměru FSS MU na 
období 2017/2018. 

Hlasování: 

AS FSS projednal a schválil Plán realizace dlouhodobého záměru FSS MU na období 
2017/2018. (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

2. Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU v akademickém roce 2018/2019. 

Eibl: Úvodem sdělil, že Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU v akademickém roce 
2018/2019 obsahuje dvě změny: První vychází z dohody mezi vedením FSS a jednotlivými 
obory, že anglický bakalářský program bude nabírat studenty dvakrát do roka. Druhá 
univerzitního postoje k nabízení možnosti odložené volby minor a major pro studenty v 
bakalářských studijních programech. 

Dančák: K první záležitosti uvedl, že povaha anglického bakalářského studijního programu je 
jiná než u českých bakalářských programů, zjednodušeně lze říci, že studenti v anglických 
studijních programech řeší více záležitostí, které nemohou sami ovlivnit (například získání víz). 
Ke změně bylo přistoupeno z důvodu, aby se FSS vyhnula problémům s tím, že studenti 
přicházejí do studia pozdě a mají ztížené podmínky pro absolvování předmětů. Ve svých rukou 
FSS již navíc má nostrifikaci, což je důležitý krok, od něhož si vedení FSS slibuje, že bude mít 
FSS větší vliv nad výběrem konkrétních uchazečů a větší kontrolu nad celým procesem.  

Ke druhé záležitosti uvedl, že celá atmosféra na MU souvisí s tím, že jednotlivé fakulty neví 
přesně, jak se budou chovat noví uchazeči a nové uchazečky o studium, přechod ze studijních 
oborů na studijní programy vyvolává velké množství otázek. Nejsnazším způsobem, jak 
eliminovat nejistotu, bylo omezit možnost odložené volby ve vztahu k jiným fakultám, zároveň 
se otevřel větší prostor pro variabilitu uvnitř FSS. Odhaduje, že v horizontu několika málo let se 
začnou hledat cesty, jak odloženou volbu znovu otevřít. 

Eibl: Otevřel diskuzi. 

Vido: K první záležitosti se otázal, zda jsou studijní programy uzpůsobeny tak, že nejsou 
nastaveny podmínky předmětů, jež je nutné absolvovat v prvním semestru, aby ti studenti, kteří 
by nastoupili v jiném semestru než podzimním, neměli s tímto nastavením obtíže. 

Dančák: Očekává, že zkušenost s jinými anglickými programy se odrazí i na bakalářském stupni 
studia, a předpokládá, že předměty, že zde nebudou vznikat problémy. 
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Eibl: Po prostoru poskytnutém pro další komentáře navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
projednání a schválení předloženého Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU 
v akademickém roce 2018/2019. 

Hlasování: 

AS FSS projednal a schválil Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU 
v akademickém roce 2018/2019. (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

3. Různé. 
1. Projednání podnětu z Doktorandské komise AS MU 

Eibl: Informoval o tom, že Doktorandská komise AS MU zaslala AS FSS dokument týkající se 
doktorského studia na MU a AS MU vyzval AS jednotlivých fakult k zahájení debaty o podobě 
doktorského studia. Dodal, že tento impuls přichází celkem pozdě, neboť doktorské studium 
bylo již prodiskutováno na předchozích zasedáních AS FSS. Konstatoval, že mnoho věcí 
uvedených v dokumentu na FSS funguje dobře. Vyzval k debatě o něčem, co je již vlastně 
uzavřené. 

Vido: Vznesl dotaz, zda na FSS existuje formální nebo neformální platforma pro diskuze 
doktorandů napříč katedrami, sloužící pro komunikaci s vedením FSS. 

Dančák: Velkou část agendy by měly mít v rukách oborové rady, jak předpokládá legislativa i 
systém vzdělávání na VŠ. Vstup vedení FSS a děkana do prostředí doktorského studia je 
možný, projevil se ve snaze přiblížit očekávání vůči doktorským studiím ve vztahu k mobilitám, 
přiblížit zvyklosti v jednotlivých oborových radách, co se metodologické přípravy týče, v 
souvislosti s navýšením stipendia zjara letošního roku, v souvislosti se zintenzivněním debaty 
mezi školiteli a doktorandy, mezi oborovými radami a doktorandy, v souvislosti s plněním 
individuálních studijních plánů. Prioritou je, aby doktorandi cítili zájem ze strany školitele, ale je 
i zájem na tom, aby doktorské studium mělo rigidnější strukturu. Celofakultní platformu 
nepovažuje za vhodnou, neboť doktorské studium je jiné než bakalářské a magisterské. Osobně 
si není jistý, zda by na FSS bylo možné najít stejný motiv jako byl motiv vzniku předmětného 
materiálu, v rámci FSS i mezi fakultami existují rozdíly v doktorském studiu, řadu uvedených 
věcí FSS řeší průběžně, jsou důležité, ale nejsou alarmující. 

Zindulková: K části materiálu týkající se pomoci doktorských studentů ve výuce vznesla dotaz, 
zda platí konkrétní pravidla omezení doby pomoci ve výuce, nebo je to nastaveno jen obecně. 

Dančák: Odpověděl, že doktorské studium by mělo obsahovat různé části průpravy budoucího 
akademika na kariéru odborného asistenta, docenta atd. Ta by měla spočívat v tom, že realizuje 
vlastní doktorský projekt a současně má příležitost ověřit si své schopnosti a dovednosti při 
práci s mladšími studenty asistencí ve výuce. Považuje za užitečné, aby každý, kdo chce být 
akademikem, měl možnost vyzkoušet si všechny dimenze. Nicméně je těžké najít míru, co je 
univerzálně platné pro všechny a to se týká i podílu na výuce ve smyslu spolupráce na 
seminářích, atd. Proto v debatě vedení FSS vystupuje s tezí, že je to primárně úkol školitele a 
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oborové rady, aby s doktorskými studenty mluvili a identifikovali jejich zájem. Debata na úrovni 
MU reflektuje údajné nadužívání doktorandů ve výuce, což není problém typický pro FSS.  

Gažo: Uvedl, že by možná bylo zajímavé vytvořit celofakultní předmět k výuce, který by si mohli 
zapisovat doktorandi z celé FSS. 

Dančák: Sdělil, že FSS pomalu tenduje k obecně sdílenému základu. Tato tendence začala 
metodologickými kurzy, které se více otevírají sobě navzájem. Zda bude jeden celofakultní kurz 
není jisté, musí na tom mít zájem oborové rady, které zodpovídají za kvalitu vzdělávání 
doktorandů.  

Stibral: K výuce doktorandů doplnil, že nyní bylo formalizováno to, co dříve bylo na oborových 
radách, často se pomoc ve výuce požadovala na základě dohody mezi vedoucím katedry a 
doktorandy, nyní mají doktorandi předmět týkající se pedagogické výuky. Diskutovalo se o 
přesné časové dotaci nejen ve vztahu k přímé výuce, ale i ve vztahu k vedení bakalářských a 
magisterských prací. Naštěstí se varianta přesné časové dotace neprosadila, neboť je to hodně 
individuální a navíc je situace na FSS radikálně odlišná od situace na fakultách zaměřených 
jiným směrem. K provázanosti na úrovni všech doktorandů uvedl, že jich je velký počet, stojí 
však za úvahu, zda jsou – v jednotlivých osobách – provázané oborové rady.  

Eibl: Poskytl prostor pro další poznámky a následně zahájenou debatu o podobě doktorského 
studia uzavřel. 

 
2. Budoucí agenda a informace o probíhajících aktivitách 

Dančák: Informoval o tom, že bude zahájena debata o podobě stipendijních programů, aby 
mohly být schváleny na přelomu letošního a příštího roku. Základní struktura by měla být stejná 
jako v předchozích letech, je třeba je prodiskutovat především se zástupci Studentské komory 
AS FSS, ale i se zástupci zaměstnanců a s jednotlivými odděleními FSS. Předeslal, že se 
stipendijní fond neplní tak útěšně jako v minulých letech, FSS více prostředků vydává, tento 
stav není udržitelný. 

Zindulková: Informovala o tom, že Stipendijní komise Studentské komory AS FSS vyhlásila 
stipendijní kolo programu na podporu kulturní a spolkové činnosti, sběr žádostí probíhá do 15. 
10. 2018. Stipendijní komise se rozhodla vytvořit přehled toho, o co studenti mohou žádat, aby 
se mohli inspirovat, na jaké projekty mohou stipendia žádat, a upřesnit pravidla, co přesně může 
a nemůže být z daného stipendijního programu financováno, tato jasnější a transparentnější 
pravidla by se následně měla umístit do ISu. 

Stibral: Vznesl dotaz, jak bude probíhat kontrola docházky akademických pracovníků 
po změně, k níž dojde od začátku příštího roku, zda se budou užívat čipové karty. 

Dančák: Na doraz odpověděl, že od ledna 2019 by mělo dojít ke změně evidence docházky 
zaměstnanců MU, bude se provádět elektronickou formou. Aplikace vyvinutá v Inetu MU 
prochází momentálně pilotním testováním.  
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Vejvodová: Otázala se, v jaké podobě funguje unifikovaný rozvrh na MU, zda v souvislosti s ním 
vyvstaly pro FSS nějaké problémy. 

Dančák: Odpověděl, že s velkým úsilím a maximálním nasazením všech za rozvrh 
zodpovědných zaměstnanců FSS se podařilo rozvrhnout všechny předměty do budovy FSS na 
Joštově 10. Nicméně došlo ke ztrátě několika výukových slotů v každé místnosti, čímž se snížila 
možnost organizování konferencí, workshopů, seminářů. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání AS FSS se bude 
konat ve středu 21. 11. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

 
4. Přijatá usnesení: 

2018-10-10/1 
AS FSS projednal a schválil Plán realizace dlouhodobého záměru FSS MU na období 
2017/2018. (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
 

2018-10-10/2 
AS FSS projednal a schválil Upřesnění podmínek přijímacích řízení na FSS MU v akademickém 
roce 2018/2019. (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
 
 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
     předseda senátu 

PhDr. Roman Vido, Ph.. 
     místopředseda senátu 

Kristina Zindulková 
      místopředsedkyně senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 
 

 


