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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 205. zasedání 24. 2. 2020 

Přítomni (v abecedním pořadí): 
● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● Mgr. Mikuláš Černík 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Daniel Jirků 
● Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (příchod v 16:02 hodin) 
● doc. Mgr. et Mgr. Peter Spáč, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

Omluveni: 
● Bc. Barbora Adamková 
● Sonya Darrow 
● Katarína Kováčová 

Hosté: 
● prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
● doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. 
● Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. 
● Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. 
● PhDr. Petr Suchý, Ph.D. 

Program jednání: 
1) Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

pro kalendářní rok 2020 
2) Seznámení děkana s výsledkem volby členů do pracovní skupiny pro udržitelnost 
3) Různé 

Program byl schválen (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1) Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
pro kalendářní rok 2020 

Děkan: Představil Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2020. V části týkající se rozdělování peněz na vědu 
reagují na novou metodiku hodnocení vědy (Metodiku 17+) a fakultní strategii v této oblasti. 
Příspěvek na vzdělávací činnost FSS rozděluje ve dvou částech: 76 % ve fixní části 
(dle kreditobodů) a 24 % ve výkonové části (dle ukazatele kvality K). Došlo k „očištění“ 
kreditobodů od kreditobodů samoplátců, tedy studentů v anglických studijních programech. 
Druhá změna v podobě zohledňování kreditového výkonu ne pouze za poslední rok, 
ale za poslední tři roky směřuje k vytvoření stabilnějšího rozpočtového prostředí. Pravidla dále 
obsahují model vratky motivující pracoviště k tomu, aby žádala o granty, tím, že se jim bude 
vracet 50 % režie, kterou odvádějí z grantů, za uplynulý rok. 

Burgr: Ve vztahu k novému parametru rozdělení příspěvku na vzdělávací činnost uvítal 
stabilizační prvek v podobě tříletého období, díky kterému budou moci katedry lépe uvažovat 
o svých nákladech. Otázal se, do jaké míry lze zaručit, že tento stabilizační prvek bude 
i v budoucnu. 

Děkan: Ujistil, že pokud bude děkanem, stabilizační prvek existovat bude, aby nedošlo 
k jednorázovému skoku, ať již směrem nahoru, nebo dolů. 

Šerek: Upozornil, že podobný seznam nakladatelství je uveden i v Příloze č. 1 
Soupisu stipendijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 2020 a dal 
ke zvážení možnost sjednocení obou seznamů v samostatném dokumentu. 

Děkan: Přislíbil, že při tvorbě soupisu stipendijních programů pro následující rok se na to bude 
pamatovat v podobě odkazu na Přílohu č. 1 Pravidel sestavování rozpočtu Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2020. 

Černík: Ve vztahu k vratce se otázal, proč se netýká programu TAČR BETA. 

Tajemnice: Odpověděla, že programový rámec TAČR BETA se vymyká způsobem vyhlašování 
a procesování žádosti a řešení, ve srovnání s ostatními je administrativně extrémně náročný, 
proto se dospělo k závěru, že se z tohoto typu programů režie zpátky vracet nebudou. 

Děkan: Doplnil, že TAČR BETA není klasický projekt, má charakter smluvního výzkumu, který 
se zohledňuje v ukazateli kvality K. Stejně tak se nevrací režie za klasický smluvní výzkum. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2020. (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2) Seznámení děkana s výsledkem volby členů do pracovní skupiny pro udržitelnost 

Eibl: Seznámil přítomné s výsledkem volby členů do pracovní skupiny pro udržitelnost, která 
proběhla v IS. Připomněl, že AS vybíral šest členů, tři ze skupiny studentů, tři ze skupiny 
akademických pracovníků. Navrhl, aby o tom, kdo z kandidátů ze skupiny akademických 
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pracovníků, kteří získali stejný počet hlasů (Eva Fraňková, Christian Kimmich, Petr Voda), se 
stane členem pracovní skupiny pro udržitelnost, rozhodl los. 

Výsledky volby ve skupině akademických pracovníků: 

• Lukáš Lehotský (8 hlasů) 
• Petr Kaniok (6 hlasů) 
• Eva Fraňková (5 hlasů) 
• Christian Kimmich (5 hlasů) 
• Petr Voda (5 hlasů) 
• Ondřej Hora (4 hlasy) 

Výsledky volby ve skupině studentů: 

• Jiří Němec (7 hlasů) 
• Jana Bujdáková (5 hlasů) 
• Tadeáš Žďárský (5 hlasů) 
• Pavel Šaradín (4 hlasů) 
• Mattilde Ciriani (3 hlasy) 

Jirků: Uvedl, že vhodnějším řešením by místo losu bylo volit znovu mezi dotyčnými 
třemi kandidáty se stejným počtem hlasů. 

Černík: Navrhl, aby AS oslovil dotyčné kandidáty s dotazem, zda stále stojí o výkon funkce. 

Eibl: Konstatoval, že AS zvolil členy do pracovní skupiny pro udržitelnost Lukáše Lehotského, 
Petra Kanioka, Jiřího Němce, Janu Bujdákovou a Tadeáše Žďárského. Volba posledního člena 
proběhne po vyjádření dotčených kandidátů se stejným počtem hlasů. 

Děkan: Poděkoval za nominaci a sdělil, že paní tajemnice do pracovní skupiny pro udržitelnost 
nominovala Olgu Cídlovou. Délka funkčního období pracovní skupiny pro udržitelnost odpovídá 
délce jeho funkčního období, s pravidelnou obměnou jejích členů nepočítá. V průběhu tohoto 
týdne svolá první zasedání. 

Jirků: Otázal se, zda se pracovní skupina pro udržitelnost sejde i v případě, že do konání 
prvního zasedání AS nestihne zvolit posledního člena. 

Děkan: Potvrdil, že se pracovní skupina sejde i v případě, že kandidát na posledního člena 
nebude ze strany AS dosud zvolen. 
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3) Různé 

V rámci tohoto bodu programu nebyly vzneseny žádné podněty. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání AS FSS se bude 
konat v pondělí 30. 3. 2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 
2020-2-24/1 
AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2020. (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
předseda senátu 

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 
          místopředseda senátu 

Daniel Jirků 
místopředseda senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 


