
JEDNACÍ ŘÁD  
VĚDECKÉ RADY FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY 

 

(ve znění účinném od 5.10.2021) 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen 
„vědecká rada“, „fakulta“ a „univerzita“) je vnitřním předpisem fakulty ve smyslu § 33 odst. 2 
písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
 

Článek 2 
Složení vědecké rady 

 
(1)  Vědecká rada fakulty je tvořena předsedou a dalšími členy. 
(2)  Předsedou vědecké rady je děkan fakulty (dále jen „děkan“). Členy vědecké rady po 

předchozím schválení v akademickém senátu fakulty (dále jen „senát“) jmenuje a odvolává 

děkan. Členy vybírá z řad významných představitelů oborů, v nichž fakulta uskutečňuje 
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost. 

(3)  Funkce člena vědecké rady je čestná a nezastupitelná. 
(4)  Vědecká rada má nejméně 15 členů. 
(5)  Nejméně jedna třetina všech členů vědecké rady musí být jiné osoby, než členové 

akademické obce Masarykovy univerzity. 

 

Článek 3 
Činnost vědecké rady 

 
Vědecká rada 

a)  projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 
vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy 
každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty, 

b)  schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a 

postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě univerzity, 

c)  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 
prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na 

fakultě, 
d)  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě, 
e)  vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu 

stanoveném zákonem, 

f)  vyjadřuje se zejména k otázkám, které jí předloží děkan. 
  



 

Článek 4 
Zasedání a usnášení vědecké rady 

 
(1)  Zasedání vědecké rady svolává, řídí, přerušuje a ukončuje děkan nebo jím pověřený člen 

vědecké rady. 
(2)  Podklady pro jednání vědecké rady připravuje, rozesílá a za jejich správnost a úplnost 

odpovídá děkan. Členové vědecké rady dostanou podklady s přiměřeným předstihem před 
datem konání vědecké rady. 

(3)  Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

vědecké rady. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů 
vědecké rady, nestanoví-li tento řád jinak. 

(4) U vědomí nenahraditelnosti osobního jednání a vyžádají-li si to mimořádné okolnosti nebo 

v odůvodněných případech, lze jednání vědecké rady uskutečnit distanční formou za 

použití synchronní elektronické komunikace nebo hybridní formou, při níž je 
prostřednictvím synchronní elektronické komunikace zajištěna účast jen části členů 
vědecké rady, zatímco ostatní jsou přítomni osobně. To se týká i účasti členů habilitační 
komise, oponentů a komise pro jmenování profesorem. V případě, že vědecká rada jedná 
distanční nebo hybridní formou, proběhne hlasování prostřednictvím informačních 

systémů MU. 

(5)  Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním v případech uvedených v čl. 3 písm. e) a 

v případech stanovených vnitřními předpisy fakulty a univerzity. V ostatních případech se 
usnáší veřejným hlasováním, pokud se neusnese jinak. 

(6)  Jednání vědecké rady je veřejné s výjimkou neveřejné části diskuse před vlastním 
hlasováním o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem a s výjimkou případů, kde 
se v souladu se zákonem vědecká rada usnese jinak. 

(7)  Vědecká rada nezahájí projednávání návrhu na schválení studijního programu, který má 

být uskutečňován na fakultě, pokud senát nevyslovil své stanovisko k takovému návrhu. 

(8)  Ustanovení odstavce 7 se nepoužije, pokud se senát k návrhu studijního programu 

nevyjádří do 30 dnů ode dne, kdy mu byl předán děkanem. 
(9)  Zasedání vědecké rady se koná nejméně jednou za semestr. Kromě členů vědecké rady se 

jej účastní tajemník fakulty s hlasem poradním. 

(10)  Průběh každého zasedání vědecké rady a přijatá usnesení jsou zaznamenána v zápise, 

který podepisuje děkan a ověřuje nejméně jeden další člen vědecké rady. Zápisy jsou 

uveřejňovány na úřední desce fakulty.  
(11)  Vědecká rada si může své vnitřní poměry a pravidla jednání podrobněji upravit usnesením.  
 

Článek 5 
Kvalifikační řízení 

 
(1)  Projednání a posouzení návrhu na jmenování docentem či profesorem probíhá ve vědecké 

radě způsobem stanoveným v § 72 a 74 zákona. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. 

(2)  V případě, že při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem nejsou přítomny 
dvě třetiny členů vědecké rady, děkan toto jednání může odročit na další zasedání vědecké 
rady. 



(3)  Při jednání o posouzení návrhu na jmenování docentem či profesorem člena vědecké rady 

je jeho členství ve vědecké radě pro dotčenou část jednání suspendováno; to znamená, že 
se neúčastní neveřejné části jednání a hlasování o dotčeném návrhu. 

 

Článek 6 
Hlasování per rollam 

 

(1)  Děkan může vyhlásit hlasování per rollam, tj. mimo zasedání vědecké rady, jde-li o 

neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat 
zasedání. V takovém případě probíhá hlasování elektronicky. 

(2)  Tento způsob hlasování není možný v případě návrhů, o nichž se vědecká rada usnáší 
tajným hlasováním. 

(3)  O vyhlášení hlasování per rollam informuje elektronicky členy VR MU děkan. Členové 
obdrží znění návrhu k dané věci, příslušné podklady a informace o způsobu hlasování, a 
to včetně lhůty pro hlasování.  

(4)  Odpovědi doručené po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je 
třeba vyjádření „souhlasím“ nadpoloviční většiny všech členů. Výsledek hlasování sdělí 
děkan členům vědecké rady stejným způsobem, jakým proběhlo hlasování. 

 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
(1)  Tímto řádem se ruší Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity schválený akademickým senátem fakulty 14. prosince 2016 a 9. ledna 2017 

akademickým senátem univerzity. 

(2)  Tento řád byl schválen dne 21. června 2021 akademickým senátem fakulty a dne 4. října 
2021 akademickým senátem univerzity. 

(3)  Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. 
 

 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., v.r. 

děkan fakulty 
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