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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 214. zasedání 1. 3. 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. Peter Spáč, Ph.D. 

● doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

Hosté: 

● prof. PhDr. Stanislav Balík, 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) 

Nepřítomen: 

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

Program jednání: 

1) Směrnice FSS č. X/2021 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2021 

2) Různé 

Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  
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1) Směrnice FSS č. X/2021 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity pro kalendářní rok 2021 

Děkan: Krátce představil bod týkající se Pravidel sestavování rozpočtu FSS MU. Informoval, že 
se pravidla výrazně proměnila oproti loňskému roku. Jedná se o návrh, který kombinuje změny, 
jež krátce platily minulý rok před přechodem ke krizovému rozpočtu. Dále sdělil, že jsou zde 
zapracovány také změny v přístupu k oceňování vědecké činnosti. Pravidla byla sestavena tak, 
aby se jimi fakulta mohla řídit i v dalších letech, pokud nepřijde nové nařízení ze strany 
ministerstva či jiná nenadálá událost. 

Tajemnice: Shrnula nejdůležitější změny v porovnání s minulými lety, informovala, že úpravy 
souvisejí se zánikem a vznikem nového pracoviště a navazují také na univerzitní pravidla pro 
sestavení rozpočtu.  

Rozpočet MU pro rok 2021 pevně stanovuje hranice poklesu. Výkonová část se vypočítává dle 
osmi indikátorů. Dotace na vědu a výzkum bude rozdělena podle podílu fakult na hodnocení 
výsledku MU. Podíl na centrálně zajišťovaných investičních akcích a velkých opravách pro rok 
2021 nesmí přesáhnout částku 44 mil. Kč. 

Sdělila, že univerzita při rozdělování příspěvku na vzdělávací činnost zachovala poměr fixní a 
výkonové části. Stejně bude postupovat i fakulta – poměr fixní a výkonové části 76:24. Podíl na 
kreditovém výkonu je vypočítáván za jarní semestr a podzimní semestr za léta 2020, 2019 a 
2018 s vahami 50:30:20. Přínos kateder ve výkonové části se vypočítá v poměru hodnot osmi 
ukazatelů s vahami stejnými jako v pravidlech pro sestavení univerzitního rozpočtu. Došlo ke 
zrušení indikátoru počtu absolventů, tento ukazatel byl nahrazen ve stejné výši mírou studijní 
úspěšnosti.  

Navrhla, aby katedrám, v případě poklesu přínosu provozního příspěvku pro rok 2021 ve 
srovnání s výší přínosu provozního příspěvku v roce 2020 o více než 10 %, byla poskytnuta 
jednorázová kompenzace z centralizovaných fondů FSS tak, aby max. pokles činil 10 %. 
Jestliže dojde k nárůstu přínosu z provozního příspěvku v roce 2021 ve srovnání s přínosem v 
roce 2020, bude tento nárůst katedře přiznán v max. navýšení o 25 %. 

Dále informovala, že 90 % objemu DKRVO bude rozděleno dle výsledků za léta 2017-2019, 
zbývající část bude přerozdělena dle výsledků za období 2016-2017. Výše centralizovaných a 
provozních nákladů FSS pro rok 2021 byla stanovena na max. výši 43% obdržené dotace. 
Z toho max. 72 % bylo vyčleněno na pokrytí centralizovaných a společných provozních 
osobních nákladů. Podíl na financování centralizovaných a společných provozních nákladů 
v roce 2021 by měl být propočítán dle počtu studentů, zaměstnanců a velikosti užívaných ploch 
pracoven.  

Investiční rozpočet v roce 2021 se odvíjí dle plánu investičních výdajů. Zdrojem financování je 
zejména fond reprodukce investičního majetku, institucionální podpory či investiční prostředky 
poskytnuté MŠMT na základě žádosti o výměnu neinvestičního provozního příspěvku. 

Děkan: Poděkoval paní tajemnici a proděkanovi Chytilkovi za pomoc při přípravě pravidel pro 
sestavení rozpočtu. 

Eibl: Otevřel diskusi k projednávanému bodu. 



3/5  

Spáč: Vznesl dotaz ohledně formy vykazování zahraničních publikací, které vznikly ve 
spolupráci více autorů. 

Proděkan Chytilek: V případě, kdy se podílelo více autorů i z pracovišť mimo FSS, vykazují se 
kapitoly, nikoli publikace jako celek. 

Burgr: Vznesl dotaz k čl. 4 odst. 2, který se týká rozdělování DKRVO. 

Proděkan Chytilek: Jde o vyjádření situace, která vzniká v návaznosti na to, že jsou pracoviště, 
která DKRVO přijímají a pracoviště, která DKRVO nepřijímají. Rozdělování se poté netýká 
pracovišť, která DKRVO nepřijímají a automaticky předávají podíl jinému pracovišti. U KMSŽ 
jde o specifickou situaci, kdy se výsledky zaměstnanců dělí v návaznosti na to, zda jsou či 
nejsou spojení s IRTIS. Výsledky zaměstnanců, kteří nejsou propojeni s IRTIS zůstávají KMSŽ, 
pokud jsou spojeni s IRTIS, výsledek připadá automaticky IRTIS. 

Černík: Vznesl dotaz ohledně spolufinancování grantů.  

Děkan: Nejjednodušší je situace u TA ČR a dalších závazků, kde lze spolufinancování vykázat 
úvazkem. V případě nutnosti financování mimo úvazky dochází k navracení režií. Pracovištím 
jsou tyto prostředky přiděleny zpětně a je možné je využít do dalšího roku. Jedná se o 
odpovědnost konkrétního pracoviště, není řešeno centrálně. 

Šerek: Poukázal na modul excelence, zohledňování citovaných publikací a s tím související 
penalizace za publikace bez citací. Navrhl, aby pro výpočet byly zohledňovány i citace na 
stejném pracovišti. 

Chytilek: Sdělil, že způsob zahrnutí citací do DKRVO byl předmětem diskusí a konečné řešení 
bylo zvoleno s ohledem na univerzitní metriku. Navržené řešení je obtížně realizovatelné, 
neexistuje automatizovaný nástroj, který by tyto citace zachycoval. 

Děkan: Námět doc. Šerka zhodnotil kladně, jedná se o námět pro rozvoj tohoto mechanismu. 

Usnesení: 

AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2021.  

(10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

Děkan: Sdělil, že na příštím jednání AS FSS MU bude předložen rozpočet zkonstruovaný dle 
nově schválených pravidel. 
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2) Různé 
 

a. Aktuální informace ze zasedání Krizového štábu MU 
 
Děkan: Informoval o závěrech z jednání Krizového štábu. MU zpřísnila opatření k využívání 
home office; v následujících týdnech je nařízena práce z domova v maximální možné míře. 
Potvrzení pro přesun do zaměstnání z jiné okresu lze vystavit v INET MU. Výuka bude dále 
fungovat v online režimu. Na případný přechod do hybridní výuky je fakulta připravena. 
Na nejbližším kolegiu děkana FSS bude projednávána podoba SZZ a přijímacích zkoušek 
do nmgr. studia. MU chystá vlastní strategii pro očkování akademických pracovníků. 

b. Harmonogram akademického roku 

Adamková: Vznesla dotaz týkající se počátku podzimního semestru a případného 
prodloužení jarního semestru. 

Děkan: Informoval, že prodloužení zkouškového období v jarním semestru či odsouvání 
začátku podzimního semestru není naplánováno. V minulém roce se jednalo o jednorázovou 
záležitost, podzimní semestr započne standardně v polovině září (13. září 2021). Nepočítá 
se s vypisováním řádných termínů SZZ v zářijových termínech. Promoce proběhnou 
ve chvíli, kdy to dovolí epidemiologická situace a vládní opatření. 

c. Strategický záměr FSS MU na léta 2021-2028 

Černík: Vznesl dotaz ohledně postupu schvalování Strategického záměru FSS MU. 

Děkan: Sdělil, že Strategický záměr FSS MU byl vedením univerzity přijat, bude předložen 
VR FSS MU při jednání dne 8. března 2021, poté bude možné projednat jeho finální podobu. 
Jakmile bude schválena finální verze strategického záměru, bude rozpracována aktualizace 
na rok 2021. 

Eibl: Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští řádné zasedání AS FSS 
je plánováno na pondělí 29. března. 2021 od 16:00 hodin, online za využití platformy Zoom. 
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Přijatá usnesení: 

2021-03-01/1 

AS FSS MU projednal a schválil Pravidla sestavování rozpočtu FSS MU pro kalendářní 
rok 2021. 

(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: Kateřina Majdanová 
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