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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 211. zasedání 26. 10. 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 
● 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. 

Omluveni: 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 

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

Program jednání: 
1) Návrh děkana zřídit k 1. 1. 2021 IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti 

FSS MU 
2) Návrh děkana zrušit k 31. 12. 2020 Ústav populačních studií FSS MU 
3) Souhlas s novými členy Disciplinární komise FSS MU 
4) Různé 

Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  
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1) Návrh děkana zřídit k 1. 1. 2021 IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu 
a společnosti FSS MU 

Děkan: Představil návrh zřídit k 1. 1. 2021 nové výzkumné pracoviště IRTIS: Interdisciplinární 
výzkum internetu a společnosti FSS MU. 

Šmahel: Doplnil, že vznik interdisciplinárního výzkumného pracoviště umožní větší stabilitu 
členů vědeckého týmu, efektivnější motivování a zaměstnávání vědců z různých oborů. 
Zásadním cílem jsou excelentní publikační výstupy a získávání prestižních grantových 
schémat, rovněž práce s talentovanými mladými členy týmu, aby se naučili, jak dělat kvalitní 
a excelentní vědu, a efektivnější popularizace vědy. Vědecký tým má již několik let vlastní 
identitu, komunikuje své výsledky na sociálních sítích vůči odborné i laické veřejnosti, 
má fungující management i vzdělávání. Také je velmi silně zachycen v mezinárodních 
výzkumných sítích. 

Hlasování: 
AS FSS MU rozhodl na návrh děkana FSS MU o zřízení nového výzkumného 
pracoviště IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti k 1. 1. 2021. 
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

Vaculík: Uvedl, že vznik tohoto výzkumného pracoviště považuje za krok správným směrem, 
jedná se o výkladní skříň excelentního výzkumu na FSS. 

2) Návrh děkana zrušit k 31. 12. 2020 Ústav populačních studií FSS MU 

Děkan: Představil návrh zrušit k 31. 12. 2020 výzkumné pracoviště Ústav populačních studií 
FSS MU a sloučit jej s Katedrou sociologie FSS MU, s níž je unikátním způsobem svázán. 
Vedoucí Ústavu populačních studií FSS MU i vedoucí Katedry sociologie FSS MU vyjádřili 
návrhu podporu. 

Katrňák: Z pozice vedoucího Katedry sociologie FSS MU doplnil, že se de facto jedná o změnu 
organizační struktury, nikoliv o změnu obsahu náplně práce, na které jednotliví zaměstnanci 
pracují. Pracovníci s děleným úvazkem mezi katedru a výzkumné pracoviště automaticky 
přejdou pod katedru. Pracovníci s úvazkem na výzkumném pracovišti, jenž byl financován 
z projektu, v rámci projektu přejdou na katedru bez změny financování, v průběhu příštího roku 
se s nimi bude jednat o jejich budoucnosti. S pracovníkem s úvazkem na výzkumném 
pracovišti, jenž nebyl financován z žádného projektu, se intenzivně o jeho budoucnosti jedná. 

Děkan: Shrnul, že výzkumné směry, které se dosud vyvíjely na Ústavu populačních 
studií FSS MU přejdou s příslušnými pracovníky na Katedru sociologie FSS MU. Pokud měl 
pracovník úvazek na Katedře sociologie FSS MU a přešel s ním na Ústav populačních studií 
FSS MU, má podle zákoníku práce nárok na to, aby se mu vrátil úvazek zpátky. Pokud 
pracovníku úvazek vznikl až pro Ústav populačních studií FSS MU, pak zde tento nárok není 
a záleží na vedoucím katedry, zda navrhne děkanovi vypsání konkurzu. V případě sloučení 
Ústavu populačních studií FSS MU a Katedry sociologie FSS MU by nejistota, kdo má a kdo 
nemá přejít, dopadla na všechny stávající členy katedry, proto je předkládán návrh zrušit 
výzkumné pracoviště, poté bude následovat přechod zaměstnanců, výzkumu i inventárních 
věcí z výzkumného pracoviště na katedru. 
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Jirků: Otázal se, zda správně rozumí tomu, že „splynutí“ daného výzkumného pracoviště 
s Katedrou sociologie FSS MU neznamená pro zaměstnance, kteří mají pracovní úvazek 
na Ústavu populačních studií FSS MU, garanci pracovního místa. 

Děkan: Potvrdil, že je tomu tak, jde o záležitost závislou na posouzení ekonomické a personální 
situace vedoucím pracoviště, nejedná se o nárok na základě zákoníku práce. 

Jirků: Vznesl dotaz, zda se bude na Katedře sociologie FSS MU zřizovat stejný počet 
pracovních míst, jako má odcházet pracovníků z Ústavu populačních studií FSS MU. 

Děkan: Odpověděl, že minimálně na straně administrativy dojde ve vztahu k pracovním místům 
k úspoře. Některá pracovní místa přejdou pod projekty. Počet konkurzů na nová pracovní místa 
na Katedře sociologie FSS MU bude menší, než kolik je končících pracovníků 
na Ústavu populačních studií FSS MU. 

Jirků: V návaznosti se otázal, zda se po přechodu na Katedru sociologie FSS zachová vědecký 
záběr výzkumného pracoviště. 

Katrňák: Odpověděl, že pevně věří, že ano. Transformace výzkumného pracoviště v katedru 
nepřeruší aktuální smlouvy, ty doběhnou, případně se budou řešit. 

Černík: Povzbudil k vyjádření i přítomné zástupce veřejnosti, kteří jsou pracovníky 
Ústavu populačních studií FSS MU. 

Lucie Galčanová Batista: Uvedla, že Ústav populačních studií FSS MU díky své struktuře 
a dlouhodobosti zajišťoval svým členům určitou perspektivu, byl schopný vyplnit mezeru 
v projektových financích. Vznesla dotaz, kolik v rámci navrhovaného procesu bude dáno 
výpovědí. Dále se otázala, zda bude poskytnut prostor pro další navazující projekty a udržení 
výzkumné linie a zda bude možné dofinancovávat částečné úvazky do výše plných úvazků. 

Děkan: Odpověděl, že možnost dofinancování mezer v projektových pozicích samozřejmě 
zůstane, Katedra sociologie FSS MU bude mít finanční prostředky na to, aby to v rozumné míře 
mohla dělat. Počet výpovědí v současné době neví, nechtěl předjímat rozhodnutí AS, 
předpokládá, že jich nebude mnoho. V dalších případech půjde o rozvázání pracovního poměru 
dohodou nebo vznik míst nově systematizovaných jako akademické pozice. 

Katrňák: Uvedl, že nebude nikomu bránit, aby si podával projekt. K vizi do budoucna uvedl, že 
by byl rád, aby se plnohodnotní členové katedry podíleli na jejím chodu, pedagogické 
i badatelské činnosti. 

Lucie Galčanová Batista: Poděkovala za vysvětlení a sdělila, že pro zúčastněné pracovníky je 
proces „splynutí“ poměrně nepříjemný, i s ohledem na probíhající koronavirovou krizi. Uvítala 
by reflexi celého procesu a podporu pracovníků ze strany vedení fakulty, aby dostávali 
informace s dostatečným předstihem a transparentně. Dosavadní průběh tohoto procesu 
označila za velmi neuspokojivý, ať již z personálních, nebo strukturálních důvodů. 

Děkan: V odpovědi poukázal na to, že nedostatečná komunikace se zúčastněnými pracovníky 
není problémem vedení fakulty, které věc řešilo maximálně transparentně. Dlouhodobě vybízí 
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vedoucí jednotlivých pracovišť k informační otevřenosti. Nedostatečný potenciál k vnitřní změně 
fungování Ústavu populačních studií FSS MU byl také jedním z motivů návrhu na jeho zrušení. 

Eibl: Z pozice předsedy senátu poznamenal, že by se tato diskuze měla primárně odehrávat 
na půdě daného pracoviště, a ne AS. 

Proděkan Vaculík: Uvedl, že ve způsobu komunikace vedoucího Ústavu populačních studií 
FSS MU s pracovníky viděl rezervy. Věří, že vedoucí Katedry sociologie FSS MU nastaví 
komunikaci jinak. Na hodnocení výzkumného pracoviště poukazoval na dlouhodobý minimální 
publikační výkon některých pracovníků. Omluvil se, že je záležitost nepříjemná. 

Lucie Galčanová Batista: Upřesnila, že svou reflexi nemyslela jako rozpor předkládaného 
návrhu. Osobně strategii „splynutí“ výzkumného pracoviště s katedrou považuje za dobrou 
a věří, že to celému pracovišti prospěje. Dodala, že neví, kde jinde než na vedení fakulty by 
měli mít pracovníci při takovém průběhu procesu zastání. 

Šerek: Otázal se, zda má FSS obecnější koncepci, jak mají být vytvářena a rušena výzkumná 
pracoviště, případně zda existuje tendence k vytváření menších institutů. 

Děkan: Odpověděl, že FSS nemá jedinou filozofii existence výzkumných pracovišť. Jednotlivá 
výzkumná pracoviště se liší, spojujícím rysem jsou smysl samostatné existence 
z ekonomického hlediska, existence sdílené identity výzkumného institutu a schopnost 
povzbuzovat své pracovníky k produkci špičkové vědy. Jestliže tyto tři podmínky platí, pak si 
lze představit vznik dalších institutů, jestliže naopak splněny nejsou, pak lze uvažovat o zániku 
takového institutu. U Ústavu populačních studií FSS MU bohužel nefungovalo hned několik 
těchto momentů dlouhodobě. Uzavřel, že nesymetrické vyjmenování jednotlivých kateder 
a nevyjmenování výzkumných pracovišť ve Statutu Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity není náhodné. Od začátku se počítalo s tím, že výzkumná pracoviště 
budou více fluidní a svázána s duchem doby. 

Hlasování: 
AS FSS MU rozhodl na návrh děkana FSS MU o zrušení výzkumného pracoviště 
Ústav populačních studií FSS MU k 31. 12. 2020. (6 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) 

3) Souhlas s novými členy Disciplinární komise FSS MU 

Děkan: Uvedl, že v červnu tohoto roku skončilo dvouleté funkční období 
pěti ze šesti členů Disciplinární komise FSS MU. Z tohoto důvodu vedení fakulty, vedeno 
požadavkem, aby právě polovinu členů tvořili studenti, a snahou o zastoupení co nejvyššího 
počtu reprezentantů různých kateder, žádá AS o zvážení souhlasu s předkládanou pěticí osob 
jako nových členů tohoto fakultního orgánu. 

Havlík: Z pozice dosavadního člena Disciplinární komise FSS MU sdělil, že její činnost je velmi 
důležitá, zabývá se většinou případy porušení akademické etiky, a to ve vztahu k bakalářským, 
magisterským, ale i seminárním pracím. 
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Hlasování: 
AS FSS MU souhlasí, aby děkan FSS MU jmenoval následující osoby 
členy Disciplinární komise FSS MU: Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.; Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.; 
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.; Mgr. Jiří Ammer; Mgr. Martina Novotná. 
(9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

4) Různé 

a. Činnost pracovní skupiny pro udržitelnost 

Adamková: Vznesla dotaz na aktuální situaci týkající se činnosti fakultní pracovní skupiny 
pro udržitelnost. 

Děkan: Sdělil, že na jaře proběhla první schůzka této pracovní skupiny, další bude v brzké době 
svolána v online podobě. 

b. Přítomnost v budově FSS při zpřísnění protikoronavirových opatření 

Havlík: S ohledem na možnost zpřísnění vládních protikoronavirových opatření se otázal, jak je 
pravděpodobné, že v případě tlaku na zavedení home office bude alespoň pro zajištění výuky 
umožněna přítomnost v budově FSS. 

Děkan: Odpověděl, že záleží na podobě vládních opatření, bez konkrétních podkladových 
materiálů nemůže v tuto chvíli říci víc. Zopakoval, že vedení fakulty nebude vydávat žádná další 
rozhodnutí nad rámec opatření vládních a univerzitních. Případné zvážení bude ponecháno 
na jednotlivých pracovnících, respektive vedoucích jednotlivých pracovišť. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští řádné zasedání AS FSS 
je plánováno na pondělí 30. 11. 2020 od 16:00 hodin, online za využití platformy Zoom. 
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Přijatá usnesení: 
2020-10-26/1 
AS FSS MU rozhodl na návrh děkana FSS MU o zřízení nového výzkumného 
pracoviště IRTIS: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti k 1. 1. 2021. 
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2020-10-26/2 
AS FSS MU rozhodl na návrh děkana FSS MU o zrušení výzkumného pracoviště 
Ústav populačních studií FSS MU k 31. 12. 2020. (6 pro, 0 proti, 4 se zdrželi) 

2020-10-26/3 
AS FSS MU souhlasí, aby děkan FSS MU jmenoval následující osoby 
členy Disciplinární komise FSS MU: Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.; Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.; 
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.; Mgr. Jiří Ammer; Mgr. Martina Novotná. 
(9 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

 

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 


