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Akademický senát Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity 

Zápis ze 196. zasedání 27. 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 Vejvodová, Ph.D. 

Omluveni: 

● Magdaléna Janigová 

● Daniel Jirků 

● Kristina Zindulková 

 

Program jednání: 

1) Přeměna studijních oborů na studijní programy 
2) Schválení rozpočtu FSS na rok 2019 
3) Různé 

Program byl schválen (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1. Přeměna studijních oborů na studijní programy 

Dančák: Úvodem připomněl, že již v loňském roce došlo k přeměně bakalářských studijních oborů 
na studijní programy, nyní se změny týkají magisterského stupně studia. Vedení FSS chce splnit svůj 
závazek, že jeho odchod bude spojen se stavem, kdy budou kompletně přeměněny studijní obory 
na studijní programy. Navrhované studijní programy, jež členové AS dostali k dispozici, považuje 
za velmi kvalitní, podobně jako ty, které již měl AS možnost schvalovat. Sebehodnoticí schůzky 
proběhly na velmi solidní úrovni, připomínky hodnotitelů byly zapracovány. 

Chytilek: Souhlasil, že čtyři navrhované studijní programy předkládané k projednání jsou kvalitně 
připraveny. Zdůraznil, že sebehodnoticí schůzky, v rozsahu, v němž na FSS proběhly, jsou v rámci 
MUNI jedinečné, snaží se je využít k získání kvalitní zpětné vazby na hodnocené studijní programy. 

Eibl: Poděkoval za uvedení a požádal přítomné hosty o představení jednotlivých studijních programů. 

a. Evropská studia 

Kaniok: Ve vztahu k navrhovanému studijnímu programu Evropská studia uvedl, že jsou v něm 
zahrnuty oproti podobě dřívějšího studijního oboru Evropská studia dvě změny: posílení výuky 
analytických metod a technik a povinný výjezd, jenž lze naplnit výjezdem na Erasmus+ nebo 
dlouhodobější zahraniční stáží. Všechny připomínky hodnotitele byly zapracovány. 

Eibl: Po prostoru poskytnutém pro rozpravu a případné dotazy navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
přeměny studijního oboru Evropská studia na studijní program Evropská studia (viz tabulku Přehled 
přeměňovaných studijních oborů na studijní programy). 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Evropská studia (navazující magisterský, prezenční, 
v českém jazyce) na studijní program Evropská studia (navazující magisterský, prezenční, v českém 
jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

b. International Relations and European Politics 

Kříž: Ve vztahu k navrhovanému studijnímu programu International Relations and European Politics 
uvedl, že jsou do něj zakomponovány předměty rozvíjející soft skills – významné pro uplatnění 
absolventů v praxi –, studijní program poskytne kvalitní vzdělání a předpokládá se, že zájem o něj 
budou mít jak absolventi bakalářského studijního programu International Relations and European 
Politics, tak i uchazeči přicházející zvenčí MUNI. 

Eibl: Po prostoru poskytnutém pro rozpravu a případné dotazy navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
přeměny studijního oboru European Politics na studijní program International Relations 
and European Politics (viz tabulku Přehled přeměňovaných studijních oborů na studijní programy). 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru European Politics (navazující magisterský, 
prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program International Relations and European Politics 
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(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS 
a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

c. Mediální studia a žurnalistika 

Macek: V souvislosti s navrhovaným studijním programem Mediální studia a žurnalistika upozornil 
na to, že zahrnuje dvě specializace: jedna je analyticky orientovaná, druhá se orientuje na mediální 
produkci. Jeho součástí jsou povinné stáže a struktura povinných předmětů více soustředěná 
problematiku mediálního systému. Kritické připomínky týkající se kvalifikační struktury katedry, které 
vyplynuly v rámci hodnotící schůzky, se již vyjasnily. 

Chytilek: Doplnil, že navrhovaný studijní program Mediální studia a žurnalistika je jedním z těch, jež 
byly podpořeny z univerzitního projektu, musel splnit podmínky týkající se nejen přeměny studijního 
oboru na studijní program, ale současně i podmínky související se samotným projektem. 

Eibl: Po prostoru poskytnutém pro rozpravu a případné dotazy navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
přeměny studijního oboru Mediální studia a žurnalistika na studijní program Mediální studia 
a žurnalistika (viz tabulku Přehled přeměňovaných studijních oborů na studijní programy). 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Mediální studia a žurnalistika (navazující 
magisterský, prezenční, v českém jazyce) na studijní program Mediální studia a žurnalistika (navazující 
magisterský, prezenční, v českém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS a doporučuje jej 
Vědecké radě FSS ke schválení. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

d.  Conflict and Democracy Studies 

Kopeček: Ve vztahu k navrhovanému studijnímu programu Conflict and Democracy Studies uvedl, že 
spojuje demokracii, demokratizaci a výzkum konfliktů, tedy propojuje výseče politologie 
a bezpečnostních studií. Stejnojmenný studijní obor nyní běží třetí semestr. Výstup z hodnotící 
schůzky byl pozitivní, vytýkané se podařilo vysvětlit. 

Eibl: Po prostoru poskytnutém pro rozpravu a případné dotazy navrhl hlasovat o usnesení týkajícím se 
přeměny studijního oboru Conflict and Democracy Studies na studijní program Conflict 
and Democracy Studies (viz tabulku Přehled přeměňovaných studijních oborů na studijní programy). 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Conflict and Democracy Studies (navazující 
magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program Conflict and Democracy Studies 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS 
a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

Eibl: Poděkoval všem, již se podíleli na přípravě a přeměně obsahu tohoto bodu programu. 

Přehled přeměňovaných studijních oborů na studijní programy 
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Název studijního 
oboru 

Typ, forma, jazyk 
Název navrhovaného 
studijního programu 

Typ, forma, jazyk 

1. Conflict and 
Democracy 
Studies 

Navazující 
magisterský, 
prezenční, angličtina 

Conflict and Democracy 
Studies 

Navazující 
magisterský, 
prezenční, angličtina 

2. European Politics Navazující 
magisterský, 
prezenční, angličtina 

International Relations 
and European Politics 

Navazující 
magisterský, 
prezenční, angličtina 

3. Evropská studia Navazující 
magisterský, 
prezenční, čeština 

Evropská studia Navazující 
magisterský, 
prezenční, čeština 

4. Mediální studia 
a žurnalistika 

Navazující 
magisterský, 
prezenční, čeština 

Mediální studia 
a žurnalistika 

Navazující 
magisterský, 
prezenční, čeština 

 

2. Schválení rozpočtu FSS na rok 2019 

Dančák: Krátce představil předkládaný návrh Rozpočtu FSS na rok 2019, jenž je při celkové 
částce 308 000 000 Kč nejvyšší v historii FSS. Jedná se o pokračování několikaletého trendu, kdy 
rozpočet FSS kontinuálně roste. Podstatně se na tom podílí FSS svými vlastními aktivitami v oblasti 
vzdělávací i výzkumné. Druhou pozitivní zprávou je snížení centralizovaných provozních nákladů 
oproti roku 2018 o přibližně 1 500 000 Kč, to ovlivnilo efektivní využívání prostředků, které má FSS 
k dispozici. Předpokládaný hospodářský výsledek by měl dosáhnout podoby zisku 
ve výši 1 500 000 Kč, bude představovat rezervu do budoucna. 

Kadlčková: Podrobně představila návrh Rozpočtu FSS na rok 2019. 

Eibl: Otevřel k představenému rozpočtu FSS na rok 2019 rozpravu. 

Kopeček: Vznesl dotaz, zda existuje vize, co dělat s klesajícím počtem vyjíždějících a přijíždějících 
studentů. 

Dančák: Odpověděl, že problém se netýká přijíždějících studentů, ale z FSS vyjíždějících, a má dvojí 
povahu: snižuje se celkový počet studentů na FSS a snižuje se nominální počet studentů, kteří 
vyjedou z FSS do zahraničí, kdy do mobilit, za které FSS získává prostředky od MŠMT, se nezahrnují 
pobyty kratší než jeden měsíc, a kdy ochota studentů do zahraničí vyjíždět je malá. Vedení FSS zavádí 
opatření v podobě rušení prerekvizit předmětů, neboť svázání studia brání studentům ve výjezdech, 



5/6  

a v podobě intenzivní snahy o to, aby jednotlivé katedry byly stále více ochotny uznávat i v zahraničí 
absolvované předměty povinné (předměty typu A), nejen povinně volitelné (předměty typu B). 

Zindulková: Poukázala na to, že k řešení by mohly přispět aktualizace a revize výjezdů a reálné 
dotazování se studentů, proč do zahraničí nevyjíždí. Dodala, že studenti chtějí vyjíždět, ale odrazuje je 
nastavení některých procesních záležitostí. 

Eibl: Navrátil se k rozpočtu FSS na rok 2019 a navrhl hlasovat o usnesení, jímž by jej AS schválil. 

Usnesení: 

AS FSS projednal a schválil návrh Rozpočtu Fakulty sociálních studií na rok 2019. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

3. Různé 

a. Revitalizace otevřeného prostoru ve třetím patře budovy FSS 

Gjulzadjan: Vznesl na vedení FSS dotaz na možnost revitalizace otevřeného prostoru ve třetím patře 
budovy FSS, který představuje potenciální další místo pro studium. 

Dančák: Odpověděl, že revitalizace by byla žádoucí. Jedním z možných revitalizačních projektů by 
bylo umístění více zeleně, ale jeho realizace by představovala obrovské jednorázové náklady 
a vyžadovala by dlouhodobé investice z hlediska udržování. 

Jirků: Sdělil, že v daném prostoru by mohla vzniknout komunitní zahrádka, pokud by vedení FSS 
nechalo participovat studenty. 

Dančák: V reakci uvedl, že v daném prostoru se kumuluje sluneční záření, které by rostliny spálilo. 

Eibl: Konstatoval, že se jedná o zajímavý nápad, otázal se, zda by prostor nebylo možné zastínit 
plachtami a vyzval členy studentské komory AS, aby případně předložili vedení FSS vytvořený 
projekt. 

Dančák: Dodal, že by tento projekt mohl být realizován – podobně jako lavičky – prostřednictvím 
fundraisingu. 

b. Informace o probíhajícím stipendijním kole na stipendijní program 6 

Zindulková: Informovala o tom, že probíhá jarní stipendijní kolo na stipendijní program 6 (Stipendijní 
programy na podporu kulturní a spolkové činnosti), jehož výsledky budou známy do dvou až tří týdnů. 

c. Den fakulty – projev a volba děkana 

Eibl: Informoval o tom, že ve čtvrtek 11. 4. 2019 se koná Den fakulty, v rámci něj odpoledne proběhne 
volba děkana, dopoledne se mimo jiné uskuteční i projev předsedy AS FSS. K volbě děkana doplnil, že 
v pondělí 1. 4. 2019 doběhne lhůta pro podávání návrhů na kandidaturu, do dnešního dne jsou podány 
dvě, a to profesora Vybírala a profesora Balíka. 
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Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání AS FSS se bude konat 
ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 16:00 hodin v Aule FSS, následující pak v pondělí 13. 5. 2019 od 13:00 hodin 
v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 

2019-3-27/1 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Evropská studia (navazující magisterský, 
prezenční, v českém jazyce) na studijní program Evropská studia (navazující magisterský, 
prezenční, v českém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS a doporučuje jej Vědecké 
radě FSS ke schválení. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2019-3-27/2 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru European Politics (navazující magisterský, 
prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program International Relations and European Politics 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS 
a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2019-3-27/3 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Mediální studia a žurnalistika (navazující 
magisterský, prezenční, v českém jazyce) na studijní program Mediální studia a žurnalistika 
(navazující magisterský, prezenční, v českém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS 
a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2019-3-27/4 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Conflict and Democracy Studies (navazující 
magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program Conflict and Democracy Studies 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) předloženým dne 27. 3. 2019 děkanem FSS 
a doporučuje jej Vědecké radě FSS ke schválení. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2019-3-27/5 

AS FSS projednal a schválil návrh Rozpočtu Fakulty sociálních studií na rok 2019. 
(9 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 
 


