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1/5 V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

 
 
Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 

Zápis ze 183. zasedání 30. 10. 2017 
 

 
Přítomni (v abecedním pořadí): 
 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Bc. Patrik Gažo 
● Bc. Hračja Gjulzadjan 
● Magdaléna Janigová 
● Daniel Jirků 
● prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
● doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. 
● doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. 
● Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D. 
● PhDr. Roman Vido, Ph.D. 
● Kristina Zindulková 

 
 
Hosté: 

• Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D 
• doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. 
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Program jednání: 

1) Zpráva o výsledku voleb. 
2) Volba předsedy a místopředsedů AS FSS. 
3) Ustavení Rozhodčí a smírčí komise dle Jednacího řádu AS FSS MU, čl. 7. 
4) Ustavení Volební komise dle Volebního řádu AS FSS MU, čl. 6. 
5) Nominace delegáta FSS do Rady vysokých škol 
6) Různé. 

Program byl schválen (11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 

Průběh jednání (do zvolení nové předsedkyně/předsedy AS FSS řídí předchozí 
předsedkyně AS FSS Lacinová): 

1) Zpráva o výsledku voleb. 

Lacinová: Informovala o výsledku voleb do AS FSS MU ve volebním obvodu 
akademických pracovníků a ve volebním obvodu studentů. 

2) Volba předsedy a místopředsedů AS FSS. 

Krpec: Jako kandidáta na předsedu AS FSS navrhl Mgr. Otto Eibla, Ph.D. 

Eibl: Poděkoval za důvěru a kandidaturu přijal. 

Za přítomnosti všech členů AS FSS proběhla tajná volba předsedy AS FSS, v níž 
byl do předmětné funkce zvolen Mgr. Otto Eibl, Ph.D. (10 platných hlasů pro 
Eibla, 1 neplatný hlas, 0 hlasů proti). 

Zasedání řídí Eibl.  

Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů z jednotlivých komor do funkcí 
místopředsedů AS FSS. 
Jirků: Jako kandidátku na místopředsedkyni AS FSS z řad studentské komory navrhl 
Kristinu Zindulkovou. 

Zindulková: S poděkováním přijala svou kandidaturu. 

Za přítomnosti všech členů studentské komory AS FSS proběhla tajná volba 
místopředsedkyně AS FSS z řad studentské komory, v níž byla do předmětné funkce 
zvolena Kristina Zindulková (5 platných hlasů pro Zindulkovou, 0 neplatných hlasů, 0 
hlasů proti). 

Eibl: Jako kandidáta na místopředsedu AS FSS z řad komory akademických pracovníků 
navrhl PhDr. Romana Vida, Ph.D. 
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Vido: Přijal svou kandidaturu. 

Za přítomnosti všech členů komory akademických pracovníků AS FSS proběhla 
tajná volba místopředsedy AS FSS z řad komory akademických pracovníků, v níž 
byl do předmětné funkce zvolen PhDr. Roman Vido, Ph.D. (5 platných hlasů pro 
Vida, 1 neplatný hlas, 0 hlasů proti). 

3) Ustavení Rozhodčí a smírčí komise dle Jednacího řádu AS FSS MU, čl. 7. 
Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů z jednotlivých komor do funkcí 
členů Rozhodčí a smírčí komise. 
Zindulková: Jako kandidáty do funkcí členů Rozhodčí a smírčí komise navrhla 
Magdalénu Janigovou a Daniela Jirků. 

Eibl: Shrnul, že do funkcí členů Rozhodčí a smírčí komise byli z řad akademických 
pracovníků navrženi Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., doc. Mgr. Karel Stibral, 
Ph.D., a PhDr. Roman Vido, Ph.D. 
 
Za přítomnosti všech členů AS FSS proběhla volba členů Rozhodčí a smírčí 
komise, v níž byli zvoleni Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., doc. Mgr. Karel 
Stibral, Ph.D., PhDr. Roman Vido, Ph.D., Magdaléna Janigová a Daniel Jirků (11 
pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
 
4) Ustavení Volební komise dle Volebního řádu AS FSS MU, čl. 6. 
Eibl: Vyzval přítomné senátory k navržení kandidátů z jednotlivých komor do funkcí 
členů Volební komise. Následně shrnul, že do funkcí členů Volební komise byli z řad 
akademických pracovníků navrženi prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. Mgr. et 
Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., a Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
 
Gjulzadjan: Jako člen studentské komory navrhl svou kandidaturu do funkce člena 
Volební komise. 
 
Gažo: Jako člen studentské komory navrhl svou kandidaturu do funkce člena Volební 
komise. 
 
Za přítomnosti všech členů AS FSS proběhla volba členů Volební komise, v níž 
byli zvoleni Mgr. Otto Eibl, Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., doc. Mgr. 
et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., Bc. Patrik Gažo a Bc. Hračja Gjulzadjan (11 pro, 0 
proti, 0 se zdrželo). 

4) Nominace delegáta FSS do Rady vysokých škol 

Eibl: Vyzval přítomné senátory k hlasování o nominaci Mgr. Vratislava Havlíka, Ph.D., 
na pozici zástupce FSS v Radě vysokých škol. 
 
Hlasování: 

AS FSS schvaluje nominaci Mgr. Vratislava Havlíka, Ph.D., na pozici zástupce 
FSS v Radě vysokých škol (10 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 



4/5 

5) Různé 

Kopeček: Vznesl dotaz, jaká agenda AS FSS v následující době čeká. 

Dančák: Nejprve poblahopřál nově zvoleným senátorkám a senátorům. Dále informoval 
o tom, že v nadcházejících dvou letech čeká FSS náročné období spojené s transformací 
studijních oborů na studijní programy, neboť se jedná o největší změnu ve studijní 
agendě od vzniku FSS a přechodu na kreditový systém – záležitosti s ní spojené budou 
tvořit významnou část agendy AS FSS. Očekává, že ve větší intenzitě až zkraje roku 
2018. Další část agendy AS FSS bude představována schvalováním pravidel tvorby 
rozpočtu FSS, jež jsou závislá na podobě pravidel celouniverzitních, a avizoval, že by 
byl nerad, pokud by se tato pravidla zásadně měnila, předpokládá, že nadále bude 
pokračováno v trendu posilování části kvalitativních ukazatelů. Další důležitá část 
agendy se týká stipendií a stipendijních programů, zájem předpokládá zejména 
u studentské komory AS FSS. Uvítal by, aby debata o podobě stipendijních programů 
proběhla v souvislosti se zmíněnými pravidly tvorby rozpočtu a aby byla schválena tak, 
aby mohla být stipendia čerpána již od ledna 2018. Neméně důležitá součást agendy 
AS FSS se bude týkat aktualizace strategického záměru FSS. 

Zindulková: Poprosila o přidání e-mailových adres jednotlivých senátorů z řad 
studentské komory k hromadným adresám AS FSS. 

Gjulzadjan: Vznesl dotaz týkající se možnosti pořízení nových fotografií senátorů z řad 
studentské komory, jichž by bylo použito namísto fotografií z ISu. 

Waschková Císařová: Odpověděla, že je možné zařídit fotografování ve stejném stylu, 
v němž byli fotografováni členové komory akademických pracovníků AS FSS. 

Lacinová: V souvislosti s nově zvolenými členy AS FSS poukázala na potřebu 
aktualizovat medailonky jednotlivých senátorů na příslušných webových stránkách. 

Proděkanka Waschková Císařová: Poprosila AS FSS o jasnou komunikaci navenek – 
dle domluvy prostřednictvím svého předsedy, či za každou z komor prostřednictvím 
jednoho jejího člena – a o vyjádření AS FSS o rozdělení komunikačních kanálů, 
respektive o tom, které z nich chce (nadále) AS FSS využívat a jakým způsobem. Dále 
vyjádřila prosbu o aktualizaci těchto kanálů a zveřejňování informací prostřednictvím 
nich dostatečně předem. 

Následně otevřela téma chystaných oslav 20. výročí existence FSS v příštím 
kalendářním roce, v souvislosti s nimiž by uvítala zapojení AS FSS v co nejvyšší možné 
míře, zejména jeho studentské komory, která by mohla přispět k zajištění co nejširší 
aktivní účasti studenstva na těchto oslavách, ať již v podobě organizace či prosté účasti. 

Eibl: Poděkoval Mgr. Lence Waschkové Císařové, Ph.D., za podněty a podotkl, 
že studentská komora AS FSS má svou stránku na Facebooku. 

Jirků: Potvrdil tuto skutečnost a doplnil, že se členové studentské komory shodli 
na tom, že chtějí tuto stránku aktivně využívat a že na její správě chtějí participovat 
všichni. 
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Vido: Vznesl dotaz, zda bude mít AS FSS jako celek samostatnou stránku 
na Facebooku. Podle jeho osobních měřítek již zmíněná stránka spravovaná studentskou 
komorou funguje poměrně dobře, kdy již v minulosti poskytovala informace týkající se 
nejen pouze studentské komory, ale rovněž i AS FSS jako celku. Je tento model 
dostačující, nebo se bude hledat jiný?  

Eibl: Vyslovil svůj negativní postoj k tomu, aby měl AS FSS vlastní stránku 
na Facebooku, rád by používal webové stránky FSS a fakultní profil na Facebooku. 
Není důvod, aby každá instituce měla svou vlastní prezentaci. 

Zindulková: Uvedla, že stránka SK na Facebooku slouží převážně ke komunikaci aktivit 
AS FSS se studenty, kdy tento způsob komunikace studentské komory se svými 
spolužáky je modelem, který v minulosti již fungoval a který by mohl fungovat 
i v budoucnu. Studentská komora by ráda zvětšila dosah oné stránky a prostřednictvím 
ní více „vtáhla studenty do děje“, nevidí však problematickým hledat jiný způsob 
řešení, například přejmenováním stránky. 

Waschková Císařová: Vyslovila svůj názor, že osobně by považovala za vhodné 
zprovoznění webu AS FSS, jenž by byl využíván jako hlavní komunikační nástroj, kdy 
stránky na Facebooku by byly využívány sekundárně a kdy by bylo možné uvažovat 
o tom, nakolik je nástěnka na chodbě vhodným komunikačním kanálem, když je úřední 
deska online. 

Eibl: Poděkoval za vzniklou diskuzi v posledním bodu programu a apeloval na členy 
jednotlivých komisí, aby v rámci své ustavující schůze v případě Rozhodčí a smírčí 
komise a v rámci ustavujícího zasedání v případě Volební komise zvolili svého 
předsedu a pořídili z nich zápis, jenž bude následně zveřejněn v ISu. 

Eibl: Závěrem poděkoval přítomným senátorům i zástupcům veřejnosti za účast 
a informoval o tom, že příští zasedání AS FSS se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2017 
v 15:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 

2017-30-10/1 
AS FSS schvaluje nominaci Mgr. Vratislava Havlíka, Ph.D., na pozici zástupce 
FSS v Radě vysokých škol (10 pro, 0 proti, 1 se zdrželo). 

   

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
předseda senátu 

PhDr. Roman Vido, Ph.D. 
místopředseda senátu 

Kristina Zindulková 
místopředsedkyně senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 


