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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 210. zasedání 29. 9. 2020 

Přítomni (v abecedním pořadí): 
● Bc. Barbora Adamková 
● Mgr. Mikuláš Černík 
● Sonya Darrow 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. 
● Bc. Daniel Jirků 
● Katarína Kováčová 
● 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. 

Omluvena: 
● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 

Program jednání: 
1) Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém roce 2021/22 – bakalářské studijní 

programy 
2) Nominace doc. Karla Stibrala do Rady VŠ 
3) Různé 

Program byl schválen (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1) Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém roce 2021/22 – bakalářské 
studijní programy 

Děkan: Uvedl, že poté, co AS na minulém zasedání odmítl změnu podmínek přijímacího řízení 
v akademickém roce 2021/22 pro bakalářské studijní programy, se vedení fakulty rozhodlo 
vrátit k podmínkám přijímacího řízení, které platily do vypuknutí tzv. koronakrize, tedy 
ke kombinaci testů Scio-ZSV a Scio-OSP, případně Scio-ZSV a TSP, s odlišnou váhou 60:40. 
Ačkoliv data, které má vedení fakulty k dispozici, ukazují, že k tomu, aby mohla FSS přijmout 
studenty, u nichž má určitou jistotu, že budou dobře studovat, by stačil jen test Scio-ZSV, bere 
vážně námitky z Katedry psychologie, že k dobrému testování patří několikery testy. Stále platí, 
že se vedení fakulty bude chtít k debatě o podobě podmínek přijímacího řízení vrátit. 

Černík: Poznamenal, že mu rozhodování usnadnil dokument zpracovaný Katedrou psychologie 
uvádějící možné varianty s jejich výhodami a nevýhodami, nedostatek informací pro něj 
byl důvodem, proč se minulého hlasování zdržel. 

Šerek: Doplnil, že z hlediska aktuální proveditelnosti je předkládaná varianta podmínek 
přijímacího řízení ta nejlepší. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém 
roce 2021/22 v bakalářském studiu ve znění, které tvoří přílohu zápisu. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2) Nominace doc. Karla Stibrala do Rady VŠ 

Eibl: Sdělil, že doc. Karlu Stibralovi jako delegátovi FSS v Radě vysokých škol končí funkční 
období. Ze strany AS je třeba znovu jeho nominaci do této funkce potvrdit. Žádný jiný kandidát 
na tuto funkci není. 

Usnesení: 
AS FSS MU schvaluje nominaci doc. Mgr. Karla Stibrala, Ph.D., na pozici delegáta 
FSS MU v Radě vysokých škol a pověřuje svého předsedu předáním této nominace 
předsedovi AS MU. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

3) Různé 

a. Informace o průběhu podzimního semestru na FSS 

Děkan: Informoval o univerzitním rozhodnutí převést veškerou teoretickou výuku 
do online podoby pro celý podzimní semestr. Pouze praktickou výuku, kterou nelze konat 
s využitím digitálního zprostředkování, bude možné za konkrétních podmínek provádět 
prezenčně. Vedení fakulty se snažilo konkretizovat všechny podmínky tak, aby měli studenti 
i vyučující co největší jistotu, podle čeho se řídit a jak bude výuka probíhat. Pokud se situace 
nezmění, bude chtít na univerzitní úrovni iniciovat nové jednání ohledně snah o domluvu 
výjimky pro kontaktní výuku studentů prvních ročníků, kterou nepovažuje za smysluplnou. 
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Šerek: Vznesl dotaz, zda na univerzitní úrovni existují, nebo budou vydána doporučení týkající 
se zkouškového období v podzimním semestru. 

Děkan: Odpověděl, že zatím univerzitní ani fakultní pokyny ke zkouškovému období vydány 
nejsou, lze odhadovat, že budou v prosinci. Osobně by doporučoval připravit formu zkoušky 
tak, aby nebyla závislá na tom, zda se odehraje prezenčně, nebo online. Konkrétní formu ať 
ústní, nebo písemné zkoušky lze vyhlásit i bezprostředně před jejím konáním. 

b. Nadcházející zasedání AS 

Eibl: Připomněl, že nadcházející zasedání AS do konce roku 2020 jsou plánována na pondělí 
30. 11. a 14. 12. 

Adamková: Vznesla dotaz, zda by se tato zasedání mohla konat online. Tlumočení zasedání 
a překlad zápisů ze zasedání do anglického jazyka by byl v takovém případě zajištěn. 

Děkan: Uvedl, že zřejmě bude potřeba, aby se jedno zasedání AS uskutečnilo ještě do konce 
října. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že datum konání příštího zasedání 
AS FSS není v současné době pevně stanoveno a proběhne dle potřeby (a na základě 
hlasování v doodle). 

Přijatá usnesení: 
2020-9-29/1 
AS FSS MU projednal a schválil Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém 
roce 2021/22 v bakalářském studiu ve znění, které tvoří přílohu zápisu. 
(9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2020-9-29/2 
AS FSS MU schvaluje nominaci doc. Mgr. Karla Stibrala, Ph.D., na pozici delegáta 
FSS MU v Radě vysokých škol a pověřuje svého předsedu předáním této nominace 
předsedovi AS MU. (9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
předseda senátu 

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

Bc. Daniel Jirků 
místopředseda senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 


