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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 212. zasedání 30. 11. 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. 

Hosté: 
● prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
● doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
● prof. PhDr. Vít Hloušek, 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. 

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

Program jednání: 
1) Úprava pravidel přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia pro akademický 

rok 2020/21 s nástupem jaro 2021 
2) Přeměna studijního oboru EGO na program 
3) Různé 

Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  
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1) Úprava pravidel přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia 
pro akademický rok 2020/21 s nástupem jaro 2021 

Děkan: Uvedl, že předložený materiál odráží současnou nelehkou dobu, přijímací zkoušky do 
navazujících magisterských programů proběhnou v lednu a únoru 2021 distančně.  

Proděkanka Souralová: Dodala, že oproti podobě přijímacího řízení v červnu (září) tohoto roku 
se některé studijní programy rozhodly využít možnosti ústního pohovoru s uchazeči o studium, 
nicméně jádro zůstává podobné jako v předchozích případech: přijímací zkoušky budou 
bezkontaktní, katedry zveřejní jasná kritéria, podle kterých budou v přijímacím řízení uchazeči 
hodnoceni.  

Burgr: Upozornil na nejednoznačnou formulaci týkající se systému dvoukolového přijímacího 
řízení do studijních programů Evropská studia, Mezinárodní vztahy a Mezinárodní vztahy 
a energetická bezpečnost. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil novelizaci Podmínek přijímacího řízení na FSS MU 
v akademickém roce 2020/21 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. 
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

2) Přeměna studijního oboru EGO na program 

Děkan: Uvedl, že studijní obor European Governance (EGO) je poslední na FSS, jenž neprošel 
přeměnou na studijní program. Jedná se o jednu z výkladních skříní fakulty, funguje již řadu let 
a v současnosti je jako jediný uskutečňován v režimu double-degree ve spolupráci 
se zahraniční univerzitou. 

Hloušek: Doplnil, že z hlediska obsahových změn došlo k úpravě popisu státní závěrečné 
zkoušky a zavedení jednoho metodologického předmětu, jinak je struktura předmětů studijního 
programu EGO i jejich obsahová náplň stabilní, v jednotlivých kurzech je schopen velmi dobře 
reagovat na aktuální vývoj evropské integrace. 

Jirků: Vznesl dotaz, zda správně pochopil, že se seznam předmětů studijního programu EGO 
nijak neliší od jeho podoby ve studijním oboru, změna se týká pouze přidání nového povinného 
předmětu. Dále se otázal, zda kreditová zátěž zůstává stále stejná. 

Hloušek: Potvrdil, že jedinou změnu představuje to, že v jarním semestru přibyl kurz týkající se 
výuky metodologie, z tohoto důvodu mají ostatní povinné předměty trochu méně kreditů. Počet 
povinných předmětů se tedy zvýšil ze tří na čtyři, ale poměr kreditů povinných předmětů 
a předmětů povinně volitelných zůstává zachován. Kreditová zátěž zůstává stejná, průchod 
studiem je namodelován tak, aby studenti měli v každém semestru k dispozici třicet kreditů. 

Usnesení: 
AS FSS MU souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru European Governance 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program 
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European Governance (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) 
předloženým dne 23. 11. 2020 děkanem FSS MU a doporučuje jej Vědecké radě FSS MU 
ke schválení. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

3) Různé 

a. Výzva k návrhům na znění stipendijních programů na rok 2021 

Děkan: Vyzval k návrhům na znění stipendijních programů na rok 2021. Náměty věcných změn, 
které vedení fakulty následně zpracuje, je třeba zaslat proděkanovi Suchému do 10. 12. 2020. 

 

b. Zápisy ze zasedání AS a možnost nahrávání 

Děkan: Navrhl v otázce pořizování zápisů z jednání AS organizační změnu, aby od počátku 
roku 2021 tyto zápisy pořizovala asistentka děkana a tajemnice. Tím dojde ke standardizaci 
této agendy, neboť i u ostatních fakultních orgánů zápisy z jednání asistentka děkana 
a tajemnice v rámci svého pracovního úvazku pořizuje. 

Po kratší diskusi AS FSS s návrhem souhlasil. 

 

c. Strategický záměr FSS na léta 2021–2028 

Děkan: Informoval o přípravě první verze Strategického záměru FSS na léta 2021-2028. 
V současnosti probíhá zpracování připomínek, které vzešly z otevřeného online setkání 
se členy fakultní akademické obce. Požádal o náměty a připomínky k tomuto strategickému 
dokumentu, který vedení fakulty na začátku prosince AS zašle. 

 

d. Harmonogram zasedání AS v jarním semestru 2021 

Děkan: Dal ke zvážení návrh termínů řádných zasedání AS v jarním semestru 2021, jež by se 
konala 25. 1., 1. 3., 29. 3., 26. 4., 31. 5. a 28. 6., vždy od 16:00 hodin. 
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e. Informace o aktuální situaci na FSS v souvislosti s koronavirem 

Děkan: Sdělil, že vývoj situace v souvislosti s koronavirem nelze odhadnout, aktuálně platí to, 
co v uplynulém týdnu obsahovaly univerzitní informační newslettery: od minulé středy jsou 
umožněny individuální konzultace studentů a ústní zkoušky deseti osob. V zájmu jistoty 
studentů rozhodl o podobě státních závěrečných zkoušek, jež se budou konat online v ústní 
formě, bez ohledu na to, zda jinou podobu bude, či nebude situace dovolovat. Toto řešení, 
s nímž souhlasili všichni vedoucí kateder, již bylo patřičně komunikováno. O podobě běžných 
zkoušek se rozhodne pravděpodobně na začátku ledna. Zopakoval, že v tomto semestru 
se FSS řídí zásadou, že nepřijímá opatření nad rámec omezení univerzitních, respektive 
státních. Pokud to státní a univerzitní opatření dovolí, bude možné konat zkoušku ústně, pokud 
ne, pak to možné nebude. Nikdo nebude tlačen do konkrétní podoby a formy zkoušky. 
Pro studenty platí záruka v podobě povinnosti vyučujících před začátkem zkouškového období 
jasně stanovit pravidla zkoušek. Na FSS byla pravidla stanovena již na začátku semestru tak, 
aby se mohla zkouška konat za jakékoliv situace, nemělo by docházet ke změně podmínek 
ukončení předmětů. Z ankety provedené mezi studenty vyplynulo, že z 99 % online výuka 
funguje. Doufá, že v pořádku a férové budou i zkoušky. 

f. Činnost pracovní skupiny pro udržitelnost 

Kováčová: Otázala se na nové informace týkající se nejbližších setkání a práce pracovní 
skupiny pro udržitelnost. 

Děkan: Odpověděl, že žádné nové informace nemá, členové komise jednají autonomně, 
do aktivit této pracovní skupiny není osobně zapojen. 

Adamková: Vznesla dotaz, zda existují zápisy ze setkání pracovní skupiny pro udržitelnost 
a zda budou výsledky její práce komunikovány navenek s akademickou obcí. V ohledu 
komunikace nabídla případnou pomoc ze strany studentské komory AS. 

Děkan: Potvrdil, že zápisy ze setkání pracovní skupiny existují, mají však pracovní charakter, 
není třeba je zveřejňovat širší veřejnosti, členům AS, který složení této pracovní skupiny 
potvrzuje, je možné dosavadní zápisy poslat. S komunikací hmatatelných výstupů práce 
navenek se počítá. 

 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští řádné zasedání AS FSS 
je plánováno na pondělí 25. 1. 2021 od 16:00 hodin, online za využití platformy Zoom. 
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Přijatá usnesení: 
2020-11-30/1 
AS FSS MU projednal a schválil novelizaci Podmínek přijímacího řízení na FSS MU 
v akademickém roce 2020/21 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. 
(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2020-11-30/2 
AS FSS MU souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru European Governance 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program 
European Governance (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) 
předloženým dne 23. 11. 2020 děkanem FSS MU a doporučuje jej Vědecké radě FSS MU 
ke schválení. (10 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 


