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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 206. zasedání 6. 4. 2020 

Zasedání proběhlo online za využití platformy Zoom. 

Přítomni (v abecedním pořadí): 
● Bc. Barbora Adamková 
● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● Mgr. Mikuláš Černík 
● Sonya Darrow (připojení v 16:13 hodin) 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. 
● Daniel Jirků 
● Katarína Kováčová 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Peter Spáč, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

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

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

pro kalendářní rok 2020 
2) Rozpočet FSS MU na rok 2020 
3) Různé 

Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1) Novelizace Pravidel sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity pro kalendářní rok 2020 

Děkan: Uvedl, že v důsledku koronavirové krize není jisté, zda bude plnění fakultního rozpočtu 
takové, jak bylo schváleno AS na minulém zasedání. Z důvodu předběžné opatrnosti, 
na základě zkušeností z minulých finančních krizí, kdy lze očekávat krácení výdajů veřejného 
sektoru, proto přednesl návrh, aby se rozpočet FSS pro kalendářní rok 2020 sestavil 
dle stejných pravidel jako pro kalendářní rok 2019. Tím se předejde nutnosti, aby jednotlivé 
katedry musely dělat personální opatření, budou hospodařit se stejnými prostředky 
jako v loňském roce. Ušetřených 19 000 000 Kč by zůstalo v centrální rezervě. Tyto prostředky 
by se v případě optimistické varianty mohly po poradě s kolegiem děkana a AS rozdělit 
mezi jednotlivá pracoviště, v případě pesimistické varianty by se převedly do některého z fondů 
pro použití v dalším roce, případně by se použily již v roce letošním. Minulý týden rektor MU 
vyzval jednotlivé fakulty, aby již letos hledaly úspory. Uvědomuje si úskalí tohoto návrhu, kdy 
nezáleží na tom, jak se katedry snažily ve vědě či výuce, nicméně je přesvědčen, že tato 
předběžná opatrnost je žádoucí. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2020. (7 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) 

2) Rozpočet FSS MU na rok 2020 

Děkan: Uvedl, že rozpočet pro kalendářní rok 2020 kopíruje rozpočet pro loňský rok. 
Vedoucí kateder a jiných pracovišť byli vyzváni ke střídmosti ve vztahu ke všem motivačním 
programům, mají si nechávat rezervu. 

Černík: Vznesl dotaz, podle jakého klíče se bude s prostředky v rezervním fondu nakládat, až 
je bude třeba použít. Požádal o upřesnění indikátorů v případě pesimistické varianty. 

Děkan: Odpověděl, že v momentě, kdy bude mít FSS další informace i ze strany MU a bude 
vědět, jaké bude reálné plnění rozpočtu, bude muset dojít k další novele rozpočtových pravidel, 
která bude AS znovu předložena ke schválení. 

Černík: Upřesnil, že jeho dotaz směřoval k tomu, zda se rezervní prostředky budou rozdělovat 
podle toho, která pracoviště budou případnými škrty nejvíce ohrožena, nebo se bude 
při využívání těchto prostředků přihlížet k tomu, jak jednotlivé katedry přispěly. 

Děkan: Sdělil, že minulý rok byl pro všechna pracoviště FSS povedený, mají garantováno, že 
se budou prostředky rozdělovat jako loni, prostředky navíc se budou rozdělovat podle nového 
modelu, který byl původně schválen pro letošní rok a který zajímavě zhodnocuje činnost 
kateder a ústavů ve vzdělávání i vědecké činnosti. Pro případ nečekané potřeby má FSS 
dlouhodobě děkanskou rezervu. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil návrh Rozpočtu FSS MU pro kalendářní rok 2020. 
(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
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3) Různé 

a. Monitorování stavu výuky na FSS 

Děkan: Požádal studentskou komoru AS o spolupráci při monitorování stavu výuky na FSS, aby 
vedení fakulty mohlo reagovat na případné problémy. Zpětná vazba od studentů by mohla 
pomoci dosáhnout toho, aby opatření přijatá FSS a MU nebyla pouhými slovy, ale skutečně 
něčím, co lze garantovat. 

Jirků: V reakci uvedl, že členové studentské komory AS se shodli na tom, že v této záležitosti 
učiní kroky. Na základě inspirace z Právnické fakulty by se mělo jednat o vytvoření 
dotazníkového systému, prostřednictvím kterého by bylo možné čerpat data od studentů FSS 
a následně vylepšovat situaci. Dle dostupných informací to v některých předmětech a částech 
FSS funguje dobře, ale na druhou stranu už ne tak dobře v jiných. 

Děkan: Sdělil, že osobně neví, co je a co není dobře. Nechce na fakultě vyvolat atmosféru, že 
všichni vyučující musí přednášet online či zajistit audio verze prezentací. Větší důraz se má 
dávat na kvalitní poskytování zpětné vazby k paperům, seminárním pracím, nahrazení 
kontaktní výuky novým typem kontaktu. Fakulta by si měla udržet svou velkou výhodu, že je 
poměrně decentralizovaná a jednotlivé obory rozhodují o těchto záležitostech autonomně, 
poměrně velkou autonomii mají i jednotliví vyučující. Jde především o zjištění, zda existuje 
kontakt mezi vyučujícím a studenty, zda problémy nejsou v tom, že studenti nedostávají 
zpětnou vazbu. 

Jirků: Otázal se, zda by k pokračování v dosavadní kvalitě výuky nepomohlo nastavení určitých 
pravidel. Ze svého osobního hlediska vnímá, že při absenci osobního přístupu kvalita výuky 
klesá a hrozí, že studenti budou daleko méně spokojeni s tím, co v předmětu získají. 

Děkan: Vyjádřil pochopení, nicméně poukázal na to, že škála předmětů je tak variabilní, že si 
plošné nastavení společných pravidel nedokáže představit. 

Adamková: Doplnila, že dotazník by bylo možné využít pro zpětnou vazbu, jak se cítí v novém 
systému online vzdělávání, nejen u bakalářských a magisterských, ale i doktorských studentů. 
Rádi by dotazníkový systém vytvořili v prostředí IS, k tomu je třeba souhlasu vedení fakulty. 

Děkan: Vyslovil souhlas a požádal, aby o technických záležitostech studentská komora AS 
komunikovala s proděkankou pro studium. 

b. Zástupci studentů v programových radách 

Proděkanka Souralová: Stejně jako v podzimním semestru požádala studentskou komoru AS 
o spolupráci při nominaci zástupců studentů do jednotlivých programových rad, a to ve lhůtě 
třiceti dní. Poděkovala za úsilí, které studentská komora AS v tomto ohledu v listopadu 
vynaložila. 
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c. Poplatky za studium uskutečňované v cizím jazyce v době koronavirové krize 

Darrow: Vznesla dotaz, zda jsou od rozeslání e-mailu o možnosti rozložit placení poplatku 
za studium do tří splátek nějaké nové informace, co mohou zahraniční studenti, kteří se 
v současné době potýkají s finančními problémy, dělat. 

Proděkan Suchý: Ujistil, že se na tom pracuje, všem, kteří se na to zeptali, bylo potvrzeno, že 
budou mít různé možnosti, jak těmto výzvám čelit. Tuto problematiku FSS řešila již v minulosti, 
nejedná se o nic nového, co by vzniklo až v souvislosti s koronavirovou krizí. 

d. Novelizace Volebního řádu AS FSS MU 

Eibl: Informoval o tom, že vytvořený dokument, k němuž se všichni členové AS mohli vyjádřit, 
bude po vyřešení technických detailů postoupen děkanovi, aby mohl být předložen 
ke schválení. 

e. Zápisy ze zasedání AS FSS v anglickém jazyce 

Eibl: Otázal se, zda studentská komora AS v záležitosti překladu zápisů ze zasedání AS FSS 
podnikla nějaké konkrétní kroky. 

Kováčová: Sdělila, že znovu osloví tlumočnici, jež tlumočila minulá zasedání AS 
a s vyhotovováním překladu zápisů již dříve souhlasila, a blíže se s ní domluví. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že datum konání příštího zasedání 
AS FSS není v současné době pevně stanoveno, podle původního harmonogramu bylo 
plánováno na pondělí 27. 4. 2020. 

Přijatá usnesení: 
2020-4-6/1 
AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2020. (7 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) 

2020-4-6/2 
AS FSS MU projednal a schválil návrh Rozpočtu FSS MU pro kalendářní rok 2020. 
(11 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 


