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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 213. zasedání 25. 1. 2021 

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. 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. 
● 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. 
● Veronika Dombrovská (tlumočník) 

Program jednání: 
1) Opatření FSS Soupis stipendijních programů Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity 2021 
2) Směrnice FSS MU 7/2020 Realizace pravidel hospodaření́ FSS MU 
3) Různé 

Program byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  
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1) Opatření FSS Soupis stipendijních programů Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 2021 

Děkan: Krátce představil změny provedené v Soupisu stipendijních programů Fakulty 
Sociálních studií Masarykovy univerzity. Sdělil, že bylo vyjasněno, které programy se vztahují 
na studenty českých a anglických programů. V rámci stipendijního programu (2B) pro 
oceňování publikačních aktivit studentů fakulty došlo k odstranění dříve uplatňované 
podmínky, že na výstupu musí participovat akademický pracovník fakulty. Upozornil také na 
změny v sociálním stipendijním programu (5A). Dále došlo ke změně stipendijních programů 
na podporu aktivní studentské činnosti. Vznikl úplně nový program 6A, jehož účelem je 
oceňování studentů, kteří se podílejí na činnosti samosprávných orgánů FSS (programové 
rady, AS FSS MU, Disciplinární komise aj.). Tento stipendijní program by měl být vyhlášen od 
1. 1. 2021 s výjimkou oceňování členů Studentské komory Akademického senátu FSS MU, na 
které by se měl začít vztahovat od 21. října 2021 – od začátku nového senátního funkčního 
období. Byla stanovena odměna ve výši 1000Kč za jedno zasedání. 
Sdělil, že všechny změny ve stipendiích budou představeny také na webových stánkách fakulty. 
Závěrem uvedl, že zvýšený nárok na stipendia bude možné pokrýt díky přebytku, který vznikl 
ve stipendijním fondu za minulý kalendářní rok. 
 
Proděkan Suchý: Doplnil, že došlo k úpravě stipendijního programu na podporu 
semestrálních zahraničních studijních pobytů studentů DSP. 

 
Děkan: Uvedl, že hlavním podnětem pro navýšení stipendijního programu (3D) byla snaha 
podpořit studenty při výjezdech do finančně náročnějších zahraničních destinací. 
 
Spáč: Vznesl dotaz týkající se čerpání stipendia pro oceňování publikačních aktivit studentů. 
 
Proděkan Vaculík: Sdělil, že vedení fakulty projevilo vstřícnost v dané věci. Jestliže publikace 
vyšla minulý rok, je možné podat žádost, a to i v případě, že student svoji žádost podal již na 
konci roku, žádost bude posuzována dle výhodnějšího stipendijního předpisu. 
 
Jirků: Poděkoval vedení za vstřícnost při tvorbě nového návrhu Soupisu stipendijních programů 
FSS. Poté vznesl dotaz ohledně stipendijní kategorie 4A a 4B, kde nebylo vyjasněno, co přesně 
se vztahuje na studenty českých a anglických studijních programů. 
 
Děkan: Uvedl, že bude vyjasněno u stipendijní kategorie 4A a 4B, kde informace chybí. 
 
Jirků: Vznesl dotaz ohledně úpravy anglického stipendijního soupisu.  
 
Děkan: V návaznosti na podnět místopředsedy AS FSS MU Daniela Jirků pověřil proděkana 
Suchého, aby zajistil úpravu a překlad anglického stipendijního soupisu. 
 
Děkan: Sdělil, že proběhne veřejná prezentace nového soupisu stipendií a požádal členy 
Studentské komory AS FSS MU o spolupráci v dané věci. 
 
Šerek: Vznesl dotaz ohledně finančního zajištění a stavu stipendijního fondu. 

 
Děkan: Informoval, že plány pro minulý rok vycházeli spíše z modelů a situace, která nebyla 
jasná. Jestliže bude v tomto roce zaznamenán prudký nárůst žádostí, bude nutné prostředky 
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přečerpat z financí vyčleněných na stipendijní programy 4A a 4C. Dále sdělil, že univerzitní 
politika se v daném ohledu změnila, více podporuje aktivní studenty. 
 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal Soupis stipendijních programů FSS MU na rok 2021 a vyjádřil mu 
podporu.  

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

2) Směrnice FSS MU 7/2020 Realizace pravidel hospodaření́ FSS MU  

Tajemnice: Uvedla, že nový návrh směrnice reaguje na změny v organizačním složení FSS – 
zánik ÚPS a vznik IRTIS.  

Burgr: Vznesl dotaz ohledně čl. 3 odst. 6, kde je uveden postup v případě, že se katedra dostane 
do ztráty. Dostane-li se katedra do ztráty, musí vedoucí katedry předložit děkanovi program 
úsporných opatření a program na ozdravení ekonomiky katedry. Nicméně není zde 
poznamenáno, že stejná podmínka platí také pro výzkumná pracoviště.  

Tajemnice: Sdělila, že podmínka je nevyvážená a v praxi je potřeba, aby se dané opatření 
vztahovalo nejen na katedry, ale i výzkumná pracoviště.  

Děkan: Uvedl, že v příští úpravě proběhne změna. Tajemnice zajistí, aby byl podnět 
zapracován. 

Usnesení: 
AS FSS MU bere na vědomí Směrnici FSS MU 7/2020 Realizace pravidel hospodaření́ FSS 
MU.  

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

3) Různé 
a. Závěry z jednání kolegia rektora 

Děkan: Informoval o agendách a závěrech z jednání kolegia rektora. Uvedl, že nebudou vznikat 
žádná opatření nad rámec vládních opatření ani v následujícím semestru. Výuka v jarním 
semestru proběhne dominantně v online podobě. V případě, že dojde k přechodu do hybridní 
formy výuky, nikdo nebude nucen účastnit se prezenčně. Proděkanka Souralová pracuje na 
sestavení seznamu předmětů, kterých by se mohl týkat přechod k hybridní formě výuky. Jestliže 
k přechodu dojde, mělo by se jednat o minimální počet kurzů. 

Děkan dále informoval ohledně otevírací doby knihovny. Knihovna byla otevřena po dobu 
oranžového semaforu za poměrně přísných opatření. Jakmile dojde k přepnutí do oranžového 
univerzitního semaforu, dojde opět k otevření knihovny a studoven, avšak opět za přísných 
hygienických opatření.  



4/4  

Neakademičtí pracovníci budou po přepnutí univerzitního semaforu do oranžové vyzváni 
k návratu na pracoviště, režim vůči akademickým pracovníkům nebude stanoven centrálně. 
 

b. Činnost pracovní skupiny pro udržitelnost 

Adamková: Vznesla dotaz ohledně současné činnosti pracovní skupiny pro udržitelnost. 

Děkan: Sdělil, že se skupina sešla na přelomu listopadu/prosince, momentálně probíhá její 
samosprávná práce. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští řádné zasedání AS FSS 
je plánováno na pondělí 1. března. 2021 od 16:00 hodin, online za využití platformy Zoom. 

Přijatá usnesení: 
2021-01-25/1 
AS FSS MU projednal Soupis stipendijních programů FSS MU na rok 2021 a vyjádřil mu 
podporu. 

(11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2021-01-25/2 
AS FSS MU bere na vědomí Směrnici FSS MU 7/2020 Realizace pravidel hospodaření FSS 
MU. 

(11 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 Kateřina Majdanová 


