
Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis ze 195. zasedání 5. 3. 2019 

Přítomni (v abecedním pořadí): 

• Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
• Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
• Mgr. Patrik Gažo 
• Bc. Hračja Gjulzadjan 
• prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 
• doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
• doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 
• Mgr. et Mgr. Petra Vejvodova, Ph.D. 

Omluveni: 

• Magdaléna Janigová 
• Daniel Jirků 
• Kristina Zindulková 

Program jednání: 

1) Vyhlášení volby děkana F S S 
2) Různé 

Program byl schválen (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Akademický senát 

Joštova 218/10, 602 00 Brno, Česká republika 
E: senat@fss.muni.cz, www.fss.muni.cz 
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1) Vyhlášení volby děkana FSS 

Eibl seznámil senátory s harmonogramem volby a textem vyhlášení (viz příloha tohoto 
zápisu). 

Harmonogram: 

Návrhy na kandidáty se doručují předsedovi A S F S S 
Sběr nominací probíhá do 1. 4. 14:00 

- Volba proběhne 11. 4. od 16:00 v Aule F S S 

Usnesení: 

k 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2) Různé 

Kopeček upozornil na skutečnost, že na příštím zasedání (27. 3.) možná nebudou předloženy 
akreditační materiály všech studijních programů, které se zamýšlejí (re)akreditovat. Bude je 
tedy nutné schválit o něco později (např. 11. 4. po volbě děkana). 

Další zasedání A S F S S se uskuteční 27. března v 9:00 v místnosti 2.11. 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. Ing. Rudolf Burgr, Kristina Zindulková 
předseda senátu Ph.D. místopředsedkyně 

místopředseda senátu senátu 

Zapsal Otto Eibl 
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Příloha: Vyhlášení volby děkana FSS 

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci své působnosti 
podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s č. 15 
Statutu Masarykovy univerzity a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona 
o vysokých školách funkční období dosavadního děkana Fakulty sociálních studií (FSS) 
skončí dne 31. srpna 2019, vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity pro funkční období začínající dnem 1. září 2019 a končící dnem 
31. srpna 2023, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla: 

Oznámeni kandidatury na funkci děkana F S S podává sám kandidát písemně, nebo 
elektronicky předsedovi A S F S S na adresu Otto Eibl (předseda A S FSS), Joštova 10, 602 00 
Brno. Obálka, v níž bude oznámení doručeno, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba 
kandidáta na funkci děkana F S S - 2019". Oznámení kandidatury na funkci děkana musí být 
doručeno na uvedenou adresu nejpozději v pondělí dne 1. 4. do 14:00 hodin. Elektronicky se 
oznámení kandidatury posílají na adresu eibkajfss.muni.cz. Elektronická cesta je preferovaná 
varianta. 

Oznámení kandidatury na funkci děkana F S S musí obsahovat: 
• Jméno a příjmení navrženého. 
• 

vlastnoručním podpisem. 
• Datum podání návrhu. 
• Seznam a podpisy 

A S F S S . 

v (http://bit.lv/volba dekana 2019). 

Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto 
volbu, budou nejpozději od 2. dubna 2019 předloženy akademické obci Fakulty sociálních 
studií, a to uveřejněním na adrese http://bit.lv/volba dekana 2019 kandidáti. 

Na čtvrtek 11.4. 16:00 hod., svolává předseda Akademického senátu F S S veřejné zasedání 
Akademického senátu F S S a zároveň shromáždění akademické obce F S S v Aule Fakulty 
sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení 
navržených kandidátů, prezentace jejich programů, a následně volba kandidáta na funkci 
děkana. 

Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními Jednacího řádu A S F S S MU navržen 
rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování děkanem Fakulty sociálních studií. 
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