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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 202. zasedání, konaného dne 4. listopadu 2019 

Přítomni (v abecedním pořadí): 

● Bc. Barbora Adamková 
● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● Mgr. Mikuláš Černík 
● Sonya Darrow 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Daniel Jirků 
● Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. 
● Katarína Kováčová 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

Omluveni: 

● doc. Mgr. et Mgr. Peter Spáč, Ph.D. 

Hosté: 

● prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
● doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. 
● Bc. Jiří Němec 
● Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. 
● PhDr. Petr Suchý, Ph.D. 
● doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

 
Program jednání: 
 
1) Zpráva o výsledku voleb 
2) Volba předsedy a místopředsedů AS FSS 
3) Ustavení Rozhodčí a smírčí komise dle Jednacího řádu AS FSS MU, čl. 7 
4) Ustavení Volební komise dle Volebního řádu AS FSS MU, čl. 6 
5) Schválení návrhu Statutu FSS MU 
6) Návrh děkana zrušit k 31. 12. 2019 Institut pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU 
7) Stanovení harmonogramu schůzí AS FSS do konce roku 2019 
8) Různé 
 
Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 



2/7  

Ustavující zasedání řídí do zvolení předsedy AS FSS předseda senátu z předchozího volebního období 
Otto Eibl. 

 

1)   Zpráva o výsledku voleb 

Eibl: Informoval o výsledku voleb do AS FSS ve volebním obvodu akademických pracovníků a ve 
volebním obvodu studentů. 

 

2)   Volba předsedy a místopředsedů AS FSS 

Eibl: Sdělil, že volba předsedy AS FSS proběhne tajným hlasováním, stejným způsobem se v rámci 
jednotlivých komor bude hlasovat o volbě místopředsedů AS FSS. 

Skrutátorem pro všechny tajné volby byl zvolen Daniel Jirků. 
(9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

Havlík: Jako kandidáta na předsedu AS FSS navrhl Otto Eibla. 

Eibl: Nominaci přijal. 

Černík: Jako kandidáta na předsedu AS FSS navrhl Jana Šereka. 

Šerek: Poděkoval za důvěru, nominaci nepřijal. 

 

Za přítomnosti deseti členů AS FSS proběhla tajná volba předsedy AS FSS, v níž byl 
do předmětné funkce zvolen Otto Eibl. (9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

Jako nově zvolený předseda AS FSS dále řídí ustavující zasedání Otto Eibl. 

 

Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů z jednotlivých komor do funkcí místopředsedů 
AS FSS. 

Černík: Jako kandidáta na místopředsedu AS FSS z řad studentské komory navrhl Daniela Jirků. 

Jirků: Nominaci přijal. 
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Za přítomnosti všech pěti členů studentské komory AS FSS proběhla tajná volba místopředsedy 
AS FSS z řad studentské komory, v níž byl do předmětné funkce zvolen Daniel Jirků. (4 pro, 0 
proti, 1 se zdržel) 

 

Havlík: Jako kandidáta na místopředsedu AS FSS z řad komory akademických pracovníků navrhl 
Rudolfa Burgra. 

Burgr: Nominaci přijal. 

 

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 Rudolf Burgr. (4 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

3)   Ustavení Rozhodčí a smírčí komise dle Jednacího řádu AS FSS MU, čl. 7 

Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů z jednotlivých komor do funkcí členů Rozhodčí a 
smírčí komise. 

Jirků: Jako kandidátky na členky Rozhodčí a smírčí komise navrhl Barboru Adamkovou a Sonyu 
Darrow. 

Eibl: Jako kandidáty na členy Rozhodčí a smírčí komise navrhl Vratislava Havlíka, Oldřicha Krpce a 
Jana Šerka. 

 

Členy Rozhodčí a smírčí komise byli tajným hlasováním zvoleni Barbora Adamková, Sonya 
Darrow, Vratislav Havlík, Oldřich Krpec a Jan Šerek. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

4)   Ustavení Volební komise dle Volebního řádu AS FSS MU, čl. 6 

Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů do funkcí členů Volební komise. 

Jirků: Jako kandidáty na členy Volební komise navrhl Katarínu Kováčovou a Mikuláše Černíka. 

Eibl: Jako kandidáty na členy Volební komise navrhl Rudolfa Burgra, Vratislava Havlíka a svou osobu. 

 

Členy Volební komise byli tajným hlasováním zvoleni Rudolf Burgr, Mikuláš Černík, Otto Eibl, 
Vratislav Havlík a Katarína Kováčová. 
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
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5)   Schválení návrhu Statutu FSS MU 

Děkan: Uvedl, že návrh novelizovaného znění Statutu FSS MU obsahuje čtyři okruhy změn: 

1) Nejzásadnější z nich spočívá v omezení počtu funkčních období vedoucích kateder 
a výzkumných ústavů na maximálně tři po sobě jdoucí období v délce tří let,  

2) Funkce děkana a proděkana/ky je neslučitelná s funkcemi vedoucích kateder a 
výzkumných ústavů v textu statutu,  

3) Úprava složení kolegia děkana a vedení fakulty, upřesnění definice studentského zástupce 
jakožto místopředsedy AS zvoleného z řad studentské komory,  

4) Úprava formulace imatrikulačního slibu.       

Následně se vyjádřil k návrhu studentské komory, aby kterýkoliv člen kolegia děkana mohl 
na jeho schůzi přizvat kohokoliv, jehož účast považuje za důležitou: samotná myšlenka je 
dobrá, nicméně nerealizovatelná                 

Na druhou stranu, pokud některý z členů navrhne přizvání další osoby na zasedání, nebude 
tomu bránit. Připomněl, že kolegium děkana má povahu poradního orgánu, které nemá 
hlasovací pravomoci. Jeho personální rozvolňování nepovažuje za krok správným směrem. 

Černík: Otázal se, zda by tato konkrétní změna, kdy by si každý člen kolegia mohl pozvat experta, 
byla z hlediska zákona možná. 

Děkan: Odpověděl, že zákon žádný orgán jako kolegium děkana neustavuje, jeho zřízení je 
na univerzitě či fakultě. V pracovních orgánech, s nimiž má zkušenost, se nesetkal s tím, že by jejich 
členové mohli volně zvát další osoby. Osobně to nepovažuje za systémové. 

Burgr: Vznesl podnět ke změně formulace navrženého zpřesnění týkajícího se místopředsedy AS z řad 
studentské komory tak, aby dopadala i na situace, kdyby předsedou AS nebyl člen komory 
akademických pracovníků, ale člen studentské komory, což navržené znění nepředpokládá, tak, aby 
zněla: „..předseda senátu a místopředseda senátu zvolený za komoru, jejímž členem není 
předseda…“. 

Děkan: Připomínku akceptoval. 

Usnesení: 

AS FSS MU projednal a schválil návrh Statutu FSS MU tak, jak byl děkanem předložen dne 4. 11. 
2019, a pověřuje svého předsedu jeho bezodkladným postoupením Akademickému senátu MU. 
(9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

6)   Návrh děkana zrušit k 31. 12. 2019 Institut pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU 

Děkan: S ohledem na snahu o zpřehlednění organizační struktury a jeho několikaletou těžkou finanční 
situaci navrhl zrušit k 31. 12. 2019 Institut pro veřejnou politiku a sociální práci FSS MU. Garantoval, že 
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finanční prostředky, které tomuto institutu šly v rámci institucionální podpory, nezůstanou ve 
fakultním rozpočtu, ale budou přímo směřovány Katedře sociální politiky a sociální práce. 

Šerek: Vznesl dotaz, jaký je postoj vedení daného institutu a dané katedry k navrhovanému sloučení. 

Děkan: Uvedl, že ze strany hlavních postav k tomu není vyslovený odpor, od nové vedoucí katedry se 
tomuto kroku dostala velká podpora. 

 

Usnesení: 

AS FSS MU projednal a schválil návrh děkana zrušit k 31. 12. 2019 Institut pro veřejnou politiku a 
sociální práci FSS MU. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

7)   Stanovení harmonogramu schůzí AS FSS do konce roku 2019 

Eibl: Po proběhlé diskuzi o navržených termínech informoval o tom, že do konce roku by se mělo 
konat zasedání AS v pondělí 16. 12. 2019 od 16:00 hodin. 

Děkan: Požádal členy AS, zda by při plánování svých rozvrhů výuky mohli počítat s pondělními 
termíny zasedání AS, která by tak měla návaznost na schůze kolegia děkana a vedení fakulty, jakož i 
na jednání dalších orgánů. Uvítal by jejich pravidelnost a předvídatelnost. 

8)   Různé 

a.   Zástupci studentů v programových radách 

Proděkanka Souralová: Požádala studentskou komoru AS o spolupráci při nominaci zástupců 
studentů do jednotlivých programových rad ve lhůtě třiceti dní, tedy do 4. 12. 2019. 

Děkan: Nabídl studentské komoře AS součinnost vedení fakulty při komunikaci informací o nominaci 
do programových rad. 

b.  Novelizace Volebního řádu AS FSS MU 

Děkan: Navrhl při novelizaci Volebního řádu AS FSS MU zvolit model uplatňovaný na univerzitní 
úrovni, kdy se na její přípravě podílí i sám AS, neboť se jedná o normu upravující konstrukci volby 
orgánu, který má kontrolovat a vyvažovat děkana. Ten si následně návrh osvojí a formálně jej předloží 
AS ke schválení. Doporučil k novelizaci přistoupit co nejdříve. 

Eibl: Navrhl připravit návrh novely do příštího zasedání AS. 

c.   Informace o probíhajícím stipendijním kole na stipendijní program 6 

Jirků: Informoval o probíhajícím podzimním stipendijním kole na stipendijní program 6 (Stipendijní 
program na podporu kulturní a spolkové činnosti), jež se nachází ve fázi druhého hodnocení. 
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Němec: Požádal vedení fakulty s ohledem na nové složení studentské komory i její stipendijní komise 
o sdělení informací o případných změnách v položkách, které lze ze stipendijního programu 6 
vyplácet. 

Děkan: V reakci uvedl, že nedošlo k žádné změně, dále je zachována politika maximální 
hospodárnosti při nakládání s danými prostředky. Pokud nějaké zbydou, zůstanou k dispozici pro další 
studentské projekty. Dodal, že by rád – jak již avizoval před svým zvolením – změnil podobu 
stipendijních programů. 

d.  Jednací jazyk AS 

Adamková: S ohledem na historicky první zvolení studentky, jež nemluví česky (ani slovensky), 
členkou AS se otázala, jakým způsobem budou zasedání AS probíhat. V obecnější rovině vznesla 
dotaz, jak učinit aktivity AS dostupnější pro zahraniční studenty fakulty. 

Děkan: Sdělil, že otázka jednacího jazyka není na svobodném rozhodnutí fakulty, neboť AS je 
orgánem veřejné moci, kdy je zákonem garantována veřejná přístupnost, která v sobě zahrnuje 
i používání českého jazyka. Nejrozumnějším řešením shledává zajištění simultánního tlumočení. 

Černík: Otázal se, zda je možné změnit Jednací řád AS FSS MU tak, aby zajišťoval dostupnost 
simultánního tlumočení na zasedáních AS. 

Děkan: Potvrdil, že změna možná je, iniciativa však leží na AS. Osobně by cestu tímto směrem zvážil, 
nebude ji však případně blokovat. 

Adamková: Navrhla, aby kromě přítomnosti tlumočníka na zasedáních AS byly v anglickém jazyce 
dostupné i zápisy. 

Havlík: Vyzval k tomu, aby podkladové materiály zůstaly pouze v českém jazyce, zahraniční studenti 
by si měli zajistit jejich porozumění, náklady na jejich překlad by byly velmi náročné. 

Děkan: Souhlasil s tím, aby předkládací materiály zůstaly v českém jazyce a zápis ze zasedání AS byl 
překládán do anglického jazyka. V souvislosti s hospodárností vynakládaných prostředků fakulty 
vyzval ke zvážení vhodné podoby zápisů. 

Eibl: Uzavřel, že přítomnost tlumočníka na zasedáních AS a překlad zápisů představují rozumné 
řešení. 

Černík: Poukázal na to, že předkládané dokumenty se dotýkají nejen aktuálních členů AS, ale i dalších 
osob, například mezi akademickými pracovníky je na FSS mnoho lidí, kteří nemluví česky. V 
budoucnu se může stát, že jich na MU bude působit ještě více než nyní. Jedná se o věc, kterou je třeba 
řešit včas. Ekonomický pohled je důležitý, ale není si jistý, zda může převážit přístupnost osob, 
kterých se projednávané záležitosti také dotýkají. 

Darrow: Poděkovala za proběhlou diskuzi. 

e.   Pozvánka na pietní shromáždění akademické obce MU 
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Němec: Jako jeden z jeho organizátorů pozval na pietní shromáždění akademické obce MU 
k připomenutí památky obětí roku 1939, jež se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15:45 hodin v 
Kounicových kolejích. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a zopakoval, že příští zasedání AS FSS se bude 
konat v pondělí 16. 12. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 

2019-11-4/1 
AS FSS MU projednal a schválil návrh Statutu FSS MU tak, jak byl děkanem předložen dne 4. 11. 
2019, a pověřuje svého předsedu jeho bezodkladným postoupením Akademickému senátu MU. 
(9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

2019-11-4/2 
AS FSS MU projednal a schválil návrh děkana zrušit k 31. 12. 2019 Institut pro veřejnou politiku a 
sociální práci FSS MU. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

 

 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
předseda senátu 

Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
místopředseda senátu 

Daniel Jirků 
     místopředseda senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 

 


