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Akademický senát Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity 

Zápis ze 201. zasedání 16. 9. 2019 

Přítomni (v abecedním pořadí): 

● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.  

● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 

● Mgr. Patrik Gažo 

● Magdaléna Janigová 

● Daniel Jirků 

● prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 

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

● doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.  

 

Omluveni 

● Bc. Edita Chvojková 

● doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. 

● Kristina Zindulková 

 

Hosté: 

● doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  

● doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 

● Mgr. Martin Chovančík, Ph.D. 

● doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.  

● Bc. Jiří Němec 

● Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. 

● PhDr. Petr Suchý, Ph.D. 

● doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.  

● doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

 

 

 

Program jednání: 
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1. Vyjádření AS FSS MU k záměru děkana jmenovat proděkany FSS MU 

2. Souhlas AS FSS MU se jmenováním členů Vědecké rady FSS MU 

3. Projednání Směrnice FSS o státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty 
sociálních studií Masarykovy univerzity 

4. Projednání Směrnice FSS O formální proceduře uznávání předmětů na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity 

5. Vyjádření k návrhu přeměny studijního programu Cultural Sociology  

6. Vyjádření k návrhu přeměny studijního programu International Relations and European 
Politics  

7. Volba nového člena/ky Disciplinární komise FSS MU  

8. Doplnění člena/ky volební komise AS FSS MU 

9. Harmonogram a vyhlášení řádných voleb do AS FSS MU (říjen 2019) 

10. Různé 

 

Program byl schválen (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1. Vyjádření AS FSS MU k záměru děkana jmenovat proděkany FSS MU 

Děkan představil jednotlivé kandidáty na pozice proděkanů. Připomněl, že veškerá jména 
avizoval již před svým zvolením a nedochází zde žádným změnám na jednotlivých pozicích. 
Jako svou statutární zástupkyni určil Adélu Souralovou. 

 

Pro potřeby volby byl jako skrutátor určen Lubomír Kopeček (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).  

Následné hlasování potvrdilo kandidáty na proděkany v jejich pozicích. 

 

Usnesení: 

Akademický senát FSS projednal a schválil záměr děkana FSS MU jmenovat  Mgr. et 
Mgr. Adélu Souralovou, Ph.D. jako proděkanku pro studium a statutární 
zástupkyni děkana; doc. Mgr. Bohuslava Binku, Ph.D. jako proděkana pro vnější 
a vnitřní komunikaci; doc. PhDr. Romana Chytilka, Ph.D. jako proděkana pro 
strategii a rozvoj; PhDr. Petra Suchého, Ph.D. jako proděkana pro 
internacionalizaci a záležitosti studentů a  doc. PhDr. Martina Vaculíka, Ph.D. 
jako proděkana pro výzkum a doktorské studium. 

 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)  
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2. Souhlas AS FSS MU se jmenováním členů Vědecké rady FSS MU 

Děkan považuje VR za jeden z nejsilnějších a nejdůležitějších samosprávných orgánů na 
fakultě, proto je v zájmu fakulty zajistit její bezproblémové a včasné jmenování a fungování. 
Při sestavování seznamu možných členů se řídil celou řadou kritérií (personální složení VR 
pokrývá všechna témata, jimž se na FSS zabýváme; kandidáti pochází z různých institucí atd. 
- výčet kritérií viz projednávaný materiál dostupný v IS MU). Balík pevně věří, že VR v tomto 
složení bude schopná kvalitně posoudit akreditační či habilitační řízení nebo další agendu, 
která spadá do jejích kompetencí. 

Usnesení: 

Akademický senát FSS projednal a schválil záměr děkana FSS MU jmenovat členy 
Vědecké rady FSS MU. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

3. Projednání Směrnice FSS o státních závěrečných zkouškách pro studenty 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

Děkan připomněl, že směrnice děkana nepodléhají souhlasu AS, nicméně stalo se dobrým 
zvykem, že všechny směrnice, které se dotýkají studia, bývají dávány k projednání AS FSS. 
Následně požádal A. Souralovou, aby směrnici představila. 

Souralová uvedla, že směrnice vzniká zejména v důsledku změn ve struktuře studia. Jedinou 
větší změnou je zkrácení doby, do které mají být vyhlášeny výsledky SZZ (směrnice 
předpokládá, že výsledky budou známy během tří dnů). 

Balík doplnil, že jde o reakci na situaci, kdy se na některých oborech výsledky vyhlašují až 
řadu dní po samotném konání zkoušky. Pokud by navržená lhůta měla působit na některých 
pracovištích problémy, doporučil, aby došlo k úpravě formátu SZZ.  

Sen. Burgr přišel s protinávrhem, který předpokládal pětidenní lhůtu. Na MEDZUR se SZZ 
skládají ze dvou částí, dvou písemných zkoušek. Z elektronického testu, jehož výsledky jsou 
známy prakticky okamžitě. Nicméně druhá, dovednostní, část sestává z textu, který vzniká až 
4 hodiny a jeho opravení je obtížné a vyžaduje více času.   

Děkan uvedl, že problém MEDZUR vnímá. Vrátil se ale k myšlence, zda by tedy nemělo dojít 
ke změně formátu SZZ. Zároveň deklaroval, že chce otevřít debatu o zrušení stávající podoby 
SZZ (zůstala by pouze obhajoba). Mělo by to být teoreticky možné, změna ve formátu SZZ by 
se nemusela ani hlásit ve vztahu k akreditaci – k tomu by došlo pouze v případě, že by se 
měnil profil absolventa. Míru významnosti změny pak posuzuje garant. V tomto kontextu 
jednoznačně vidí výhodu institucionálních akreditací, které umožňují větší flexibilitu. 

 

Usnesení: 
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Akademický senát FSS bere na vědomí Směrnici FSS o státních závěrečných 
zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

4. Projednání Směrnice FSS O formální proceduře uznávání předmětů na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity 

A. Souralová uvedla, že změny v aktualizované směrnici jsou minimální, cílem je deklarovat 
vstřícný postoj ke studentům.  

Usnesení: 

Akademický senát FSS bere na vědomí Směrnici FSS O formální proceduře uznávání 
předmětů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

5. Vyjádření k návrhu přeměny studijního programu Cultural Sociology  

C. Szaló okomentoval změny v anglicky vyučovaném programu, který běží od roku 2013. 
Důvodem změny jsou podněty od zahraničních partnerů, kteří preferují v současnosti double 
degrees před joint degrees. Na fakultě takové programy již úspěšně fungují (spolupráce 
s Utrechtem), není zde tedy důvod změnu neprovést i zde. Povede to k dalšímu zatraktivnění 
programu.  

 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru Cultural Sociology 
(navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní program 
Cultural Sociology (navazující magisterský, prezenční, v anglickém jazyce) 
předloženým dne 16. 9. 2019 děkanem FSS a doporučuje jej Vědecké radě FSS 
ke schválení. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
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6. Vyjádření k návrhu přeměny studijního programu International Relations and 
European Politics  

 

M. Chovančík uvedl, že ve studijním programu nedochází k přílišným změnám, 
největším rozdílem je, že se na studující v anglickém jazyce nevztahuje povinnost 
dosažení minimální jazykové kompetence a že se do programu přidávají nové povinně 
volitelné předměty.  

Sen. Burgr upozornil, že se v ISu v kontextu programu vypisují i česky vyučované 
předměty. Z diskuse vyplynulo, že jde o technickou chybu.  

 

Usnesení: 

AS FSS souhlasí s návrhem přeměny studijního oboru International Relations 
and European Politics (bakalářský, prezenční, v anglickém jazyce) na studijní 
program International Relations and European Politics (bakalátský, prezenční, v 
anglickém jazyce) předloženým dne 16. 9. 2019 děkanem FSS a doporučuje jej 
Vědecké radě FSS ke schválení. 

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

7. Volba nového člena Disciplinární komise FSS MU  

Děkan vysvětlil, že v důsledku přerušení studia členky komise došlo k uvolnění 

jednoho místa v Disciplinární komisi FSS MU. B. Binka navrhl na členství Bc. 

Michaela Špringlovou (UČO 450422), studentku magisterského programu Sociologie. 

Senát v nadcházející volbě M. Špringlovou ve funkci potvrdil. 

 

Usnesení: 

AS FSS projednal a schválil nominaci Bc. Michaely Špringlové do Disciplinární 
komise FSS MU.  

(8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
 

8. Doplnění člena volební komise AS FSS MU 

V důsledku ukončení studia Mgr. Hračji Gjulzadjana došlo k uvolnění postu ve volební komisi 
AS FSS MU (Gjulzadjan byl zároveň jejím předsedou). AS FSS navrhl do komise sen. Daniela 
Jirků. Ten s nominací souhlasil a následně byl hlasováním ve funkci potvrzen. 
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(7 pro, 0 proti, 1 se zdrželo) 

 

9. Harmonogram řádných voleb do AS FSS MU (říjen 2019) 

V důsledku očekávaného skončení mandátu současného AS FSS, předseda AS inicioval 
diskusi o harmonogramu řádných voleb do obou komor AS FSS.  

Senát se shodl na harmonogramu a následně volby vyhlásil. Za organizaci a průběh voleb je 
podle Volebního řádu AS FSS odpovědná Volební komise AS FSS. 

Vyhlášení voleb: 16. září 

Poslední den podávání kandidátek: 4. října 

Volby: 14.-17. října 

Podrobnosti viz příloha tohoto zápisu. 

 

10. Různé 

Sen. Janigová informovala AS FSS o tom, že SK AS FSS se chystá ještě před vypršením 
svého mandátu vyhlásit volby do Stipendijní komise. 
 

 
 

 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 

      předseda senátu 

Ing. Rudolf Burgr, 

Ph.D. 

      místopředseda senátu 

Kristina Zindulková 

       místopředsedkyně 

senátu 

Zapsal: Otto Eibl 


