
 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Akademický senát 
 
Joštova 218/10, 602 00 Brno, Česká republika 
E: senat@fss.muni.cz, www.fss.muni.cz 

Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis ze 194. zasedání 16. 1. 2019 

Přítomni (v abecedním pořadí): 

● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Mgr. Patrik Gažo 
● Magdaléna Janigová 
● prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 
● doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 
● Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 
● Kristina Zindulková (příchod v 9:05 hodin) 

Omluveni: 

● Bc. Hračja Gjulzadjan 
● Daniel Jirků 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 

Hosté: 

● doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
● doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. 
● Ing. Pavlína Kadlčková 

Program jednání: 
1. Volba místopředsedy AS FSS (komora akademických pracovníků) 
2. Pravidla sestavování rozpočtu FSS na rok 2019 
3. Soupis stipendijních programů na rok 2019 
4. Různé 

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



 

 

Průběh jednání: 

1. Volba místopředsedy AS FSS (komora akademických pracovníků) 

Eibl: Úvodem poděkoval doktoru Vidovi za zodpovědný přístup k výkonu mandátu senátora 
a v řadách senátu přivítal doktora Burgra, jehož navrhl do funkce místopředsedy AS FSS. 

Burgr: S nominací do funkce místopředsedy AS FSS souhlasil. 

Za přítomnosti pěti členů komory akademických pracovníků AS FSS proběhla 
tajná volba místopředsedy AS FSS z řad komory akademických pracovníků, v níž byl 
do předmětné funkce zvolen Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (4 platné hlasy pro, 
0 platných hlasů proti, 1 neplatný hlas). 

Eibl: Pogratuloval doktoru Burgrovi ke zvolení místopředsedou AS FSS. 

2. Pravidla sestavování rozpočtu FSS na rok 2019 

Dančák: Krátce představil předkládaný návrh Pravidel sestavování rozpočtu FSS na rok 2019, 
který se zásadně neliší od pravidel v předchozích letech. Nejpodstatnější změna byla 
avizována již před několika lety: v letošním roce se FSS nachází v bodě, kde chtěla být, kdy 
rozdělení fixní a výkonové části rozpočtu je v poměru 76:24, což odpovídá rozdělení 
na úrovni rozpočtu MU.  

Kadlčková: Podrobně představila návrh Pravidel sestavování rozpočtu FSS na rok 2019. Po 
představení pravidel uvedla, že lze očekávat zvýšení cen energií – elektrické energie přibližně 
o 50 % –, zvýšení mzdových tarifů platného celých 12 měsíců, nárůst provozního příspěvku 
z MŠMT i institucionální podpory pro MU i FSS, nové projekty TAČR i GAČR. Poté 
informovala o plánu investičních výdajů pro rok 2019. Závěrem vyzvala k případným 
dotazům. 

Hlasování: 

AS FSS projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS na rok 2019. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

  



 

 

3. Soupis stipendijních programů na rok 2019 

Dančák: Informoval, že FSS bude mít možnost čerpat stipendijní fond bez nutnosti omezení 
výdajů. Centrum zahraniční spolupráce MU nabídlo FSS možnost pokrytí nákladů, které 
vznikly v kapitolách mobilit studentů FSS, a to do výše až 1 745 000 Kč. Z toho plyne, že 
pro rok 2019 FSS nemusí krátit čerpání ve všech stipendijních programech o zhruba 10 %, je 
možné zachovat výši stipendií jako v roce 2018 téměř ve všech programech. Výjimku 
představuje uzavření programu 2C na podporu doktorských studentů, jak bylo dohodnuto již 
dříve.  

Na popud studentské komory AS FSS došlo k navýšení počtu termínů pro podávání žádostí 
na výjezdy studentů doktorského studia v rozsahu 90 a více dní,  

Další klíčová změna se týká zmírnění podmínek čerpání stipendia pro talentované nastupující 
studenty, kteří jsou ze sociálně méně příznivého prostředí, aby na něj dosáhlo více studentů.  

Chytilek: Uvedl, že podnětů na změny stipendijní směrnice nebylo mnoho, změnily se částky 
a podmínky vyplacení stipendií za publikace v souvislosti se strategií FSS podporovat 
skutečně excelentní publikace, tento přístup je jak na úrovni studentů, tak na úrovni 
akademických zaměstnanců. Následně informoval, že paní prorektorka Rozehnalová jej 
požádala, aby sdělil fakultní veřejnosti, že rovněž MU se v letošním roce rozhodla upravit 
některé stávající stipendijní programy a zavést nové. Podle jejího sdělení jsou zrušeny 
stipendijní program přiznávání stipendií rektora MU a stipendijní program na podporu 
humanitárních aktivit studentů k 1. 1. 2019 a nahrazeny stipendijním programem rektora 
k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit. Vytvořen byl zcela nový stipendijní 
program rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci. 

Eibl: Otevřel diskuzi. 

Gažo: Uvedl, že by se chtěl ujistit, jaký je přesně vztah mezi specifickým výzkumem 
a stipendijním programem pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty (2B), zda daný 
stipendijní program dopadá jen na podporu publikací na vysoké úrovni, podporu excelence, 
zatímco specifický výzkum dopadá na širší okruh publikací. Otázal se, zda je možné, aby 
publikace, jejímž spoluautorem je akademik, vydaná v rámci specifického výzkumu byla 
zároveň podporována v rámci stipendijního programu 2B. 

Dančák: Vysvětlil, že u specifického výzkumu jdou čerpané prostředky z 60 % na aktivity 
studentů v různé podobě (sběr dat, návštěva konferencí, příprava výzkumného projektu, 
publikace článku, podíl na publikaci monografie atd.), zúžení jen na publikační výstup 
neodpovídá povaze toho, na co jsou prostředky specifického výzkumu určeny. Předpokládá 
se, že velká část výstupů aktivit spojených se specifickým výzkumem bude mít povahu 
publikace, výzkumné zprávy apod., dává smysl, aby publikace byla vázána na stipendijní 
program 2B, umožňující dodatečné honorování toho, co student dělá v rámci zkvalitňování 
své přípravy na akademickou dráhu. Souběžné čerpání specifického výzkumu a stipendia 2B 
se nevylučuje.  

Zindulková: V souvislosti s publikacemi v rámci stipendijního programu 2B vznesla dotaz, zda 
se v případě přidání požadavků afiliace publikací na FSS a přiřazení k projektu řešenému 



 

 

na FSS jedná o technickou úpravu, nebo zda se jimi mění počet publikací oproti těm, které 
byly podpořeny například v roce 2018. 

Chytilek: Uvedl, že se v požadavcích dedikace odráží zkušenost s některými akademickými 
projekty, u nichž má knihovna FSS, která se stará o zavádění projektů do systému, problém 
s vykázáním. Jak akademici, tak studenti na dedikace zapomínají. Proto je nejen zařazena 
podmínka dedikací v hlavním textu, ale v přílohách jsou i vzory, jak mají dedikace vypadat. 
Jedná se o organizační, technickou, návodnou věc zabraňující sporným případům 
a nepříjemným situacím. 

Kopeček: Vznesl dotaz, zda se seznam prestižních světových nakladatelství liší od aktuálně 
platného seznamu. 

Dančák: Neliší, je stejný jako v loňském roce. 

Zindulková: Je nutné, aby (s vědomím změny okolností nastíněných děkanem) FSS stipendijní 
program 2C rušila? 

Dančák: Odpověděl, že by tento postup nepodpořil ze dvou principiálních důvodů: Zaprvé byl 
stipendijní program 2C navrhován v době, kdy nikdo netušil, že MŠMT navýší plošně 
příspěvek na doktorská stipendia, která byla velmi nízká a měla být navrhovanou částkou 
vyztužena, nicméně tato částka byla malá na to, aby signifikantně uspokojila velký počet 
studentů, a sama představovala jen lehké přilepšení. Již tehdy bylo zřejmé, že navrhovaný 
stipendijní program nebude FSS schopna dlouhodobě udržet. Zadruhé MU zvýšila doktorská 
stipendia více, než kolik prostředků na ně posílá MŠMT, k nim FSS doplácí stipendia do výše 
stanovené Rektorátem MU ze stipendijního fondu, čímž je zatížen vedle stipendijního 
programu 2C. To, že Centrum zahraniční spolupráce umožnilo přeúčtovat prostředky 
z mobilitních stipendií je jednorázová záležitost.  

Chytilek: Připomněl, že stipendijní fond je převážně sycen z prostředků bakalářských 
a magisterských studentů, ale současně 70 % prostředků z něj dostávali doktorandi.  

Dančák: Uvedl, že pro zachování stipendijního programu 2C by bylo nutné jít cestou zrušení 
některých jiných stipendijních programů.  

Hlasování: 

AS FSS projednal a schválil Soupis stipendijních programů na rok 2019. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

  



 

 

4. Různé 

a. Přehled stipendijních programů sestavený studentskou komorou AS FSS 

Zindulková: Informovala o tom, že studentská komora AS FSS sestavila přehled stipendijních 
programů, jenž by chtěla poskytnout studentům pro lepší orientaci v tom, o jaká stipendia 
mohou žádat a v jakých termínech. 

b. Termín konání volby nového děkana FSS 

Kopeček: Vznesl dotaz, kdy přibližně by mohla proběhnout volba nového děkana FSS. 

Eibl: Odpověděl, že se bude jednat o dubnový termín, více informací by mělo být během 
14 dnů. 

c. Prostory pro aktivity studentských spolků 

Vejvodová: Tlumočila prosbu ze strany studentských spolků, zda by jim FSS mohla pomoci 
v řešení situace nedostatku prostoru pro jejich aktivity. Řada z nich je v situaci, kdy nemohou 
dělat to, kvůli čemu vznikly (organizovat přednášky, promítat filmy atd.), neboť na FSS k tomu 
nejsou prostory. Otázala se, zda je možné spolkům nějak pomoci. 

Dančák: Vzhledem k úbytku prostor spojenému se změnou rozvrhu bude využívána 
i knihovna FSS, zvažuje se větší využití prostoru bufetu. Studentské spolky jsou důležité, ale 
nyní se vedení FSS snaží vypořádat s problémem rozvrhování standardní výuky. Výhledově 
nelze očekávat výrazné zlepšení. Připomněl, že FSS byla jedinou fakultou, jež aktivně proti 
zavedení dvouhodinových bloků vystupovala. Pro spolkovou činnost je vyhrazena spolková 
místnost, jež je nicméně spíše zázemím, s možností využití dalších prostor jsou potíže. 

Vejvodová: Vznesla dotaz, zda by nebylo možné využít nabídku prostor učiněnou 
Rektorátem MU, kdy by studentské spolky své aktivity prováděly mimo budovu FSS. 

Dančák: Uvedl, že o této možnosti vedení FSS neuvažovalo. Ujistil, že se bude snažit udělat, 
co půjde, mnoho aktivit se bude muset posunout do večerních hodin. 

d. Revize protipožárního vybavení a požární cvičení 

Eibl: Vznesl dotaz, zda se v rámci revize protipožárního vybavení v budově FSS plánují 
i požární cvičení. A zda se již upravil způsob varování před hrozbami, aby byl dvojjazyčný 
a dostal se do všech kanceláří a učeben. 

Dančák: Odpověděl, že požární cvičení bude. 



 

 

Kadlčková: Potvrdila, že požární cvičení bude, mělo by proběhnout v letošním roce společně 
s obnovou hlásičů požáru a modernizací s nimi spojené techniky na vrátnici. Pracuje se 
na kontrole, zda protipožární opatření jsou v souladu s aktuálně nastavenými podmínkami 
a pravidly.  

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání AS FSS se 
bude konat ve středu 27. 3 2019 v 9:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 

2019-1-16/1 
AS FSS projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS na rok 2019. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

2019-1-16/2 
AS FSS projednal a schválil Soupis stipendijních programů na rok 2019. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
 
 
 
 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
            předseda senátu 

       Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
        místopředseda senátu 

Kristina Zindulková 
      místopředsedkyně senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 


