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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

rok 2019 mi v několika rovinách potvrdil to, čím je i čím naše fakulta není. Ačkoliv proběhlo několik 
důležitých změn – volba nového vedení fakulty, zahájení procesu získání prestižního HR Award či nej-
různější změny vnitrofakultních politik – ve stejné míře jsme zůstali tím, čím jsme byli v roce 2018 
a čím chceme být i v roce 2020. Fakultou, která klade důraz na vzdělání propojené s výzkumem, která 
spolupracuje s kvalitními zahraničními pracovišti a která chce být společensky aktivní. Současně rok 
2019 potvrdil, že v našem úsilí o rozvoj nechceme jednat zbrkle nebo ve spěchu. Jsem přesvědčen, že 
následující výběr konkrétních aktivit a výzkumných úspěchů nejlépe ukazuje, čím naše fakulta v roce 
2019 žila a jaké byly a stále jsou naše priority. 

Základním smyslem naší činnosti je poskytovat kvalitní vzdělávání. V tomto směru oceňuji, že jsme si 
na rozdíl od mnoha dalších vysokoškolských pracovišť uchovali výběrovost. Studium na naší fakultě 
vyžaduje úsilí, ale současně nabízí i příležitosti, které na jiných fakultách nebudete hledat snadno. Sku-
tečnost, že se nám daří navyšovat počet studijních programů v anglickém jazyce a zájem o ně roste, ale 
i to, že navazujeme spolupráci s kvalitními univerzitami v Holandsku, Rakousku, Německu či Spojených 
státech amerických, je něco, co nás mnoha způsoby posouvá k vyšší kvalitě nejen ve vzdělávání samot-
ném. Za důležité považuji také to, že se nebojíme zpětné vazby studentů a bereme ji vážně. 

V oblasti vědy a výzkumu se nám pro další rozvoj podařilo díky kvalitním výzkumným grantovým pro-
jektům získat 86 mil. Kč. Všechny projekty přitom prošly náročnou soutěží a zejména úspěch v gran-
tových výzvách H2020 či GA ČR / EXPRO potvrzuje náš posun v kvalitě výzkumných aktivit. Oceňuji 
také vytvoření nového systému rozdělování finančních prostředků na vědu, který opět klade důraz na 
kvalitu (místo kvantity) naší vědecké činnosti a publikací. Je nesmírně důležité, že na cestě k dobrým 
vědeckým výsledkům se nejde „upsat průměrnosti“ a význam kvality opět posiluje. Za důležité považuji 
také představení „Zlatého standardu ve vědě“, který přehledně ukazuje, co je pro výzkumnou fakultu 
našeho typu měřítkem dobrého vědeckého snažení. „Zlatý standard“ přitom nechápu jako mechanické 
měřítko, ale spíše jako určitý orientační bod.

V oblasti internacionalizace oceňuji další nárůst studijních a pracovních pobytů studentů a akademiků. 
Na studijní pobyty svou délkou přesahující 30 dní vyjelo v roce 2019 celkem 300 osob, z toho 216 stu-
dentů. Zahraniční pracovní stáž delší než 30 dní pak absolvovalo 58 studentů. Významná je i skutečnost, 
že jsme mohli nabídnout 1 bakalářský a celkem 9 navazujících magisterských studijních programů 
v angličtině, a to většímu počtu zahraničních studentů – oproti předchozímu roku počet studujících 
těchto programů vzrostl ze 139 osob na 169. Jako každý rok jsme také přivítali hosty v rámci progra-
mu Fulbright-Masaryk University Distinguished Chair in Social Studies. V roce 2019 jsme tak mohli 
představit práci profesora Briana D. Fatha z Townson University a profesorky Carol Wise z University 
of Southern California. 

V oblasti třetí role univerzity se nám podařilo po čtyřech letech příprav a spolupráce s městskou částí 
Brno-střed otevřít sdílené bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů Masarykovy uni-
verzity. Díky projektu Symbios tak našlo svůj první samostatný domov 8 mladých dospělých a 8 stu-
dentů MU. Ve své činnosti pokračoval projekt Fakescape. Nabízí základním a středním školám aktivi-
tu kombinující prvky únikové a deskové hry, která podporuje mediální gramotnost, kritické myšlení 
a odolnost vůči dezinformacím. Díky iniciativě studentského spolku si aktivitu mohlo vyzkoušet 13 000 
studentů a studentek základních a středních škol. V roce 2019 se již po osmé uskutečnila Letní škola 
energetické bezpečnosti za účasti řady špičkových zahraničních odborníků. 
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Za tyto úspěchy patří dík všem, kteří Fakultu sociálních studií tvoří – nejen všem zaměstnancům, 
ale i studentům, bez kterých bychom dnes nebyli jednou z moderních a kvalitních vysokoškolských 
institucí. Na závěr mi zbývá příjemná povinnost – poděkovat předchozímu děkanovi doc. Břetislavu 
Dančákovi a jeho týmu proděkanů za to, že jsem mohl fakultu převzít ve velmi dobré kondici. Součas-
ně chci vyjádřit své přesvědčení, že se budeme snažit laťku této velmi dobré kondice posunout zase 
o kousek výš. 

Stanislav Balík
děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
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1 Fakulta sociálních 
studií v roce 2019

1.1 Orgány fakulty

V roce 2019 došlo v orgánech fakulty k personálním změnám z důvodu jmenování nového děkana a ná-
sledného jmenování nového týmu proděkanky a proděkanů. Složení týmů v jednotlivých obdobích bylo 
následující:

Vedení fakulty do 31. 8. 2019

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. / děkan
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. / tajemnice

Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. / proděkanka pro vnější vztahy
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro studium 
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. / proděkanka pro zahraniční vztahy 
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. / proděkan pro výzkum a doktorské studium

Vedení fakulty od 1. 9. 2019

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / děkan
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. / tajemnice

Pověření proděkanky a proděkanů do doby jejich jmenování od 1. 9. do 16. 9. 2019

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / pověřený proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / pověřený proděkan pro strategii a rozvoj
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. / pověřená proděkanka pro studium
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. / pověřený proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů 
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. / pověřený proděkan pro výzkum a doktorské studium

Jmenování proděkanky a proděkanů od 17. 9. 2019

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro strategii a rozvoj 
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. / proděkanka pro studium, statutární zástupkyně děkana
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. / proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. / proděkan pro výzkum a doktorské studium
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Kolegium děkana do 31. 8. 2019

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. / děkan

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra politologie
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra environmentálních studií
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. / proděkanka pro vnější vztahy 
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. / vedoucí ústavu, Mezinárodní politologický ústav
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro studium 
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociologie
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra psychologie
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. / vedoucí ústavu, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. / vedoucí ústavu, Ústav populačních studií
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. / vedoucí ústavu, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. / proděkanka pro zahraniční vztahy 
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. / proděkan pro výzkum a doktorské studium 
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociální politiky a sociální práce

Kolegium děkana od 1. 9. 2019

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / děkan

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro strategii a rozvoj
Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. / proděkanka pro studium
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. / proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. / proděkan pro výzkum a doktorské studium
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra environmentálních studií (do 16. 9. 2019)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. / vedoucí ústavu, Mezinárodní politologický ústav
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociologie
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mezinárodních vztahů a  evropských studií 

(od 17. 9. 2019)
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociální politiky a  sociální práce 

(od 1. 11. 2019)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra psychologie
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. / vedoucí ústavu, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra politologie
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. / vedoucí ústavu, Ústav populačních studií
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. / vedoucí ústavu, Institut pro veřejnou politiku a sociální práci
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra environmentálních studií (od 17. 9. 2019)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (do 16. 9. 2019)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociální politiky a sociální práce (do 31. 10. 2019)
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Akademický senát FSS MU do 21. 10. 2019

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. / předseda 

Akademická komora  

Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. 

Studentská komora
 
Mgr. Patrik Gažo  
Bc. Hračja Gjulzadjan  
Magdaléna Janigová 
Daniel Jirků
Kristina Zindulková

Akademický senát od 21. 10. 2019

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. / předseda

Akademická komora

Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Studentská komora

Bc. Barbora Adamková
Mgr. Mikuláš Černík
Sonya Darrow
Daniel Jirků
Katarína Kováčová

Vědecká rada do 31. 8. 2019

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. / předseda

Interní členové a členky

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. 
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. 
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. 
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. 
prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, M.A., Ph.D. 
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. 
prof. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. 
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. 

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. 
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. 
doc. PhDr. Czaba Szaló, Ph.D. 
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. 
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. 
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. 
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Externí členové a členky

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.) 
prof. Miloš Havelka, CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze) 
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě) 
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze) 
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze) 
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o. p. s.) 
prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě) 
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) 
prof. Pavel Švanda (Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně)

Vědecká rada jmenovaná od 16. 9. 2019

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / předseda

Interní členové a členky

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Externí členové a členky

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.  (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.  (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.  (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě)
prof. Miloš Havelka, CSc.  (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.  (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.  (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  (CEVRO Institut, o. p. s.)
doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.  (Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze;  

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.)
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.  (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.  (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.  (Psychologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.)
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Disciplinární komise

Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. / předseda

Členové a členky

Mgr. Vít Gabrhel
Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D.
Bc. Anna Svobodová (dříve Anna Herfortová)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Bc. Michaela Špringlová

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan od 1. 9. 2019doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan do 31. 8. 2019
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1.2 Významné události roku 2019 

Profesor Stanislav Balík byl slavnostně inaugurován děkanem FSS MU

Dne 11. dubna 2019 proběhla v Akademickém senátu FSS MU volba nového děkana. Pro funkční období 
od 1. září 2019 do 31. srpna 2023 byl novým děkanem fakulty zvolen prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 
který po osmi letech ve funkci vystřídal doc. PhDr. Břetislava Dančáka, Ph.D. Slavnostní inaugurace se 
uskutečnila 30. října 2019. Profesor Balík symbolicky převzal děkanské žezlo a zlatý řetěz od odstu-
pujícího děkana docenta Dančáka. Nového děkana FSS MU do funkce uvedl nový rektor Masarykovy 
univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Slavnostního aktu se zúčastnili také předseda Akademic-
kého senátu FSS MU Mgr. Otto Eibl, Ph.D., prorektoři a děkani fakult MU, primátorka města Brna 
JUDr. Markéta Vaňková, starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl či hlavní organizá-
tor mezinárodního filmového festivalu Ekofilm Karel Hrivňák. 

Ocenění významných osobností rektorem MU

V březnu 2019 bylo rektorem MU doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., oceněno Zlatými a Stříbrnými 
medailemi 31 významných osobností. Za FSS MU byla Zlatá medaile udělena prof. PhDr. Vladimíru 
Smékalovi, CSc., jednomu ze zakladatelů FSS MU, který byl u vzniku Výzkumného centra vývoje osobnosti 
a etnicity při Masarykově univerzitě a dlouhodobě jej vedl. Zlatá medaile byla udělena také prof. PhDr. Petru 
Fialovi, Ph.D., LL.M., který byl v roce 2004 zvolen děkanem FSS MU. Tuto funkci zastával do konce srpna 
téhož roku, kdy po svém zvolení Akademickým senátem MU nastoupil do funkce rektora MU. 

Stříbrnou medaili převzala prof. RNDr. Hana Librová, CSc., zakladatelka Katedry environmentálních 
studií, kterou také dlouhodobě vedla. Mezi dalšími oceněnými Stříbrnou medailí byli prof. PhDr. Petr Macek, 
CSc., vedoucí Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, a prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., výzkumný 
pracovník Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedry psychologie, kterou také dlouhodobě vedl. 

Ocenění nejlepších vyučujících novým rektorem MU

U příležitosti slavnostního zahájení akademického roku 2019/2020 ocenil rektor MU prof. MUDr. Martin 
Bareš, Ph.D., tři nejlepší vyučující ze všech fakult. V oblasti společenských a humanitních věd převzal 
cenu doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., z Katedry psychologie FSS MU, který se věnuje přednáškám 
o sociální či politické psychologii nebo psychologii adolescentů.

Fulbrightovo stipendium

Výzkumný pracovník Mgr. Roman Baláž, Ph.D., z Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci získal 
Fulbrightovo stipendium, díky němuž mohl od podzimu 2019 na Boston University pracovat na svém 
postdoktorském projektu zaměřeném na strukturální podmínky výkonu sociální práce s imigranty. 

V rámci prestižního programu Fulbright-Masaryk University Distinguished Chair in Social Studies 
přivítala FSS MU v roce 2019 Carol Wise z University of Southern California, profesorku politologie a me-
zinárodních vztahů se zaměřením na vztahy mezi Čínou a Latinskou Amerikou a Briana D. Fatha z Tow-
son University, profesora biologických věd se zaměřením na ekosystémy a environmentální biologii. 

Díky Fulbright U.S. Scholar programu hostila FSS MU i Jamese Gerarda Richtera z Bates College, 
specialistu na východoevropskou politiku. V rámci Fulbrightova stipendia přijela také doktorská stu-
dentka Bojana Rose Coklyat z New York University, která se zabývá studiem přístupnosti umění pro 
lidi s fyzickým postižením. 

https://www.fss.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/588-petr-fiala
https://www.fss.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/588-petr-fiala
https://www.fss.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/588-petr-fiala
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Společné bydlení studentů a studentek a mladých lidí z dětských domovů 

Na začátku července 2019 byl spuštěn unikátní sociální projekt Symbios, jehož cílem je pomáhat při řešení 
složité situace mladých lidí odcházejících z dětských domovů. Projekt uskutečňuje nezisková organizace Eko-
Inkubátor, jejímž zakládajícím členem je doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., z Katedry environmentálních studií. 
Na projektu společného bydlení studentů a studentek z brněnských VŠ a mladých lidí odcházejících z dětských 
domovů se podílí odborně další lidé z Katedry sociální politiky a sociální práce, Katedry psychologie FSS MU 
a z Katedry sociální pedagogiky PdF MU. FSS MU i Masarykova univerzita vyjádřily projektu podporu.

Ocenění únikové hry o dezinformacích na světové soutěži

Úniková hra Fakescape, která vznikla s  cílem naučit mladé lidi ubránit se dezinformacím, získala 
2. místo ve světové soutěži Peer-to-Peer: Facebook Global Digital Challenge. Umístila se také mezi třemi 
nejlepšími projekty v ocenění Gratias Tibi 2019 v kategorii do 30 let a mezi nejlepšími pěti v Ceně SDGs 
2019 v kategorii Veřejná sféra. Koncept únikové hry vytvořila skupina studentů a studentek z Katedry 
politologie pod vedením Mgr. Miloše Gregora, Ph.D., a Mgr. et Mgr. Petry Mlejnkové, Ph.D.

Nová laboratoř pro magisterskou specializaci Volební studia a politický marketing

Jako jeden z výstupů projektu zaměřeného na inovaci výuky a tvorbu studijních programů na FSS MU 
byla v roce 2019 představena nová laboratoř, která umožní studentům a studentkám politologie rozvíjet 
jejich schopnosti v metodách kvantitativního výzkumu a získávat více praktických dovedností. Labora-
toř je vybavena praktickými pomůckami například pro zkoumání toho, jak se lidé rozhodují ve volbách. 
K dispozici je ale třeba i software umožňující analýzu výrazů tváře. 

Oslavy 100 let od založení MU

Do programu festivalu MUNI 100, který proběhl 15. června 2019 a byl oslavou 100. výročí existence 
Masarykovy univerzity, se FSS MU zapojila v rámci EXPO MUNI – prezentace fakult, studentských 
spolků i jednotlivých pracovišť fakulty. Studenti a studentky žurnalistiky se rovněž podíleli na doku-
mentaci celé akce a jejím přenosu na sociálních sítích, a to prostřednictvím studentského Radia R a te-
levize STUDEX. Součástí oslav byl také Den absolventů, setkání absolventů a absolventek FSS MU, 
který samotnému programu festivalu předcházel. Jeho součástí byla, kromě samotného setkání přímo 
v prostorách fakulty, také prohlídka budovy nebo možnost vyzkoušet si moderování ve studiu Radia R. 

HR Award

HR Award je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědec-
kém prostředí. Vedení fakulty se rozhodlo, že o toto ocenění bude usilovat ve spolupráci s jinými fakultami 
MU. Podzim 2019 byl zaměřen zejména na přípravy – vznikla pracovní skupina, řídící komise a projektová 
skupina HR Award. V prosinci se pak FSS MU přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pra-
covníky a Kodexu chování při výběru vědeckých pracovníků. Instituce s oceněním HR Award představuje 
záruku evropského standardu péče o své zaměstnance a zaměstnankyně, otevřenost a transparentnost 
výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí – touto cestou chce jít v dalších letech i naše fakulta.
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 1     Volba nového děkana v Akademickém 
senátu FSS MU

 2     Jan Šerek – oceněný rektorem MU 
za vynikající pedagogickou práci 

 3     Slavnostní inaugurace děkana 
FSS MU

 4     Složení nového vedení FSS MU
 5     Inaugurace děkana FSS MU – 

slavnostní večer v atriu fakulty
 6     Oslavy 100. výročí založení MU – 

příběhy TGMx 
 7     Oceněný studentský spolek Fakescape 

na světové soutěži
 8     Předání Zlaté medaile prof. PhDr. 

Vladimíru Smékalovi, CSc.
 9     Předání Stříbrné medaile prof. PhDr. 

Zbyňku Vybíralovi, Ph.D.
10     Předání Stříbrné medaile prof. RNDr. 

Haně Librové, CSc.
11     Oslavy 100. výročí založení MU – 

debata se studenty FSS MU a převzetí 
Velké zlaté medaile Andrejem Kiskou 
z rukou rektora Mikuláše Beka

12     Nová laboratoř pro magisterskou 
specializaci Volební studia a politický 
marketing

13–14    Zasedání Vědecké rady FSS MU
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1.3 Rok 2019 v číslech

absolventů a absolventek 
bakalářských a magisterských 

programů

788

studujících 
v bakalářských 
a magisterských 

programech

2 719
nově zapsaných 

studentů a studentek

1 401

6 786

přihlášek ke studiu 

300

studijních 
a pracovních 

pobytů

zahraničních akademiků 
a akademiček

58
kurzů v anglickém 

jazyce

288

nově zahájených 
výzkumných projektů

23
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8
nově jmenovaných 
docentek a docentů

3
nově jmenovaní 

profesoři

27 289 399

Kč vyplacených stipendii

lidí navštívilo 
Ústřední knihovnu 

FSS MU

151 772
8+8

mladých lidí z dětských domovů 
ve společném bydlení se studenty 
a studentkami brněnských VŠ  

(projekt Symbios)

1
mezinárodní filmový 
festival – Ekofilm

18

aktivních 
studentských 

spolků

2 447

nových knižních 
titulů v knihovně
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2 Vzdělávání

V roce 2019 byly hlavním tématem v oblasti vzdělávání přeměny studijních oborů ve studijní programy 
a na ně navazující převody stávajících studentů a studentek ze studia oborů do programů, respektive 
vznik plánů pro jejich dostudování. Nová struktura studia rozlišující jednooborový, hlavní a vedlejší 
studijní plán umožnila větší flexibilitu studia, a to nejen v rámci FSS MU, ale také v rámci mezifakult-
ních kombinací na celé MU. Získání akreditace u všech studijních programů na deset let ukazuje na 
úspěšnost FSS MU v nelehkém procesu přeměny.

2.1 Přijímací řízení 

V roce 2019 si ke studiu na FSS MU podalo přihlášku celkem 6 786 osob. Přijato ke studiu bylo 2 452 
a zapsáno 1 401 nových studentů a studentek. V roce 2019 jsme poprvé přijali studenty a studentky do 
nové struktury studia, a to ve všech českých bakalářských programech a ve vybraných navazujících 
magisterských programech. Fakulta sociálních studií nadále klade důraz na výběrovost – v roce 2019 
jsme do bakalářského studia přijali 31 % přihlášených. 

Přehled počtu podaných přihlášek, přijatých a zapsaných osob v roce 2019 podle stupně studia ve všech 
studijních programech 

Stupeň studia Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných

Bakalářské studium 5 506 1 729 888

Magisterské studium 1 213 674 464

Doktorské studium 67 49 49

Celkem 6 786 2 452 1 401
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Počet přihlášek, přijatých a zapsaných osob do bakalářského a navazujícího magisterského studia v roce 
2019 podle jednotlivých studijních programů 

Studijní programy Počet 
přihlášek 

Počet 
přijatých 

Počet 
zapsaných

Bezpečnostní a strategická studia (Bc.) 442 164 90

Bezpečnostní a strategická studia (Mgr.) 91 37 35

Environmentální studia (Bc.) 225 73 37

Environmentální studia (Mgr.) 54 40 34

Evropská studia (Bc.) 250 127 43

Evropská studia (Mgr.) 55 47 25

Mediální studia a žurnalistika (Bc.) 992 317 169

Mediální studia a žurnalistika (Mgr.) 80 34 34

Mezinárodní vztahy (Bc.) 882 342 164

Mezinárodní vztahy (Mgr.) 105 41 31

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (Mgr.) 34 18 17

Politologie (Bc.) 362 203 105

Politologie (Mgr.) 67 50 46

Psychologie (Bc.) 1 352 155 101

Psychologie (Mgr.) 227 63 45

Sociální antropologie (Bc.) 120 39 24

Sociologie (Bc.) 341 133 65

Sociologie (Mgr.) 42 41 29

Sociální práce (Bc.) 276 51 25

Sociální práce (Mgr.) 132 109 69

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (Bc.) 168 59 27

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (Mgr.) 168 83 66

International Relations and European Politics (Bc. angl.) 96 66 38

Conflict and Democracy Studies (Mgr. angl.) 48 41 10

Cultural Sociology (Mgr. angl.) 23 19 5

European Politics (Mgr. angl.) 25 18 10

Energy Policy Studies (Mgr. angl.) 15 11 6

Sociology (Mgr. angl.) 11 8 0

Public and Social Policy and Human Resources (Mgr. angl.) 36 14 2

Celkem 6 719 2 403 1 352
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Přehled počtu přihlášek, přijatých a  zapsaných osob do doktorských studijních oborů do jarního 
semestru 2019

Studijní programy Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných

Evropská studia 2 2 2

Humanitní environmentalistika 0 0 0

Mezinárodní vztahy 2 2 2

Obecná psychologie, Sociální psychologie, 
Vývojová psychologie 10 9 9

Politologie 7 6 6

Sociologie 26 2 2

Sociální politika a sociální práce 3 3 3

Celkem 26 24 24

Přehled počtu přihlášek, přijatých a zapsaných osob do doktorských studijních programů do podzimního 
semestru 2019

FSS MU nabízela možnost podání přihlášky ke studiu do jarního semestru 2019 v 9 studijních oborech. Pro pod-
zimní semestr 2019 již FSS MU disponovala celkem osmi českými a sedmi anglickými doktorskými studijními 
programy, které vznikly procesem přeměny původních 9 oborů nebo procesem vzniku nových studijních programů.

Studijní programy Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných

Clinical Psychology 1 0 0

Environmentální studia 2 1 1

International Relations and European Politics 4 1 1

Klinická psychologie 3 3 3

Mezinárodní vztahy a evropská politika 5 5 5

Political Science 2 0 0

Politologie 6 5 5

Psychologie 6 5 5

Psychology 2 2 2

Social Policy and Social Work 2 0 0

Sociální politika a sociální práce 1 0 0

Sociologie 5 2 2

Sociology 2 1 1

Celkem 41 25 25
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2.2 Studijní programy

V roce 2019 jsme nabízeli studium ve 12 bakalářských a 20 navazujících magisterských programech. 
Doktorské studium disponuje nabídkou 15 studijních doktorských programů, které vznikly v roce 2019 
procesem přeměny původních oborů nebo vytvořením nových studijních programů.

Bakalářské studium

V roce 2019 nabízela fakulta 12 bakalářských studijních programů. 11 z nich bylo vyučováno v českém 
jazyce a 1 v jazyce anglickém. Všechny programy byly nabízeny v prezenční formě.

Přehled bakalářských studijních programů nabízených v roce 2019

• Bezpečnostní a strategická studia 
• Environmentální studia 
• Evropská studia
• Mediální studia a žurnalistika 
• Mezinárodní vztahy 
• Politologie 
• Psychologie
• Sociální antropologie 
• Sociologie 
• Sociální práce 
• Veřejná a sociální politika a lidské zdroje 
• International Relations and European Politics

Navazující magisterské studium

V roce 2019 nabízela fakulta 11 studijních programů vyučovaných v českém jazyce a 9 programů v jazyce 
anglickém. 3 z nich (viz přehled níže) byly nabízeny ve spolupráci se zahraniční univerzitou a 2 studijní 
programy bylo možno studovat na magisterském stupni také v kombinované formě.

Přehled magisterských studijních programů nabízených v roce 2019

• Bezpečnostní a strategická studia 
• Environmentální studia 
• Evropská studia
• Mediální studia a žurnalistika
• Mezinárodní vztahy 
• Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost 
• Politologie
• Psychologie 
• Sociologie 
• Sociální práce (i kombinovaná forma)
• Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (i kombinovaná forma)
• Conflict and Democracy Studies 
• Cultural Sociology
• Energy Policy Studies 
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• European Politics
• Sociology
• Public and Social Policy and Human Resources 

• European Governance (nabízen ve spolupráci se zahraniční univerzitou)
• Joint Degree in Cultural Sociology (nabízen ve spolupráci se zahraniční univerzitou)
• Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective  

(nabízen ve spolupráci se zahraniční univerzitou)

Doktorské studium

V říjnu 2019 byly úspěšně akreditovány další dva doktorské studijní programy – Mediální a žurnalistic-
ká studia a Media and Journalism Studies. První studenti a studentky tak mohli nastoupit již od jarního 
semestru 2020.
 
FSS MU tak disponuje celkem osmi českými a sedmi anglickými doktorskými studijními programy, 
které vznikly procesem přeměny původních oborů nebo procesem vzniku nového studijního programu 
a do kterých byli do 1. září 2019 převedeni studenti a studentky z původních devíti oborů, jimž akredi-
tace zanikne 1. 9. 2020.

Přehled doktorských studijních oborů otevřených pro jarní semestr 2019

• Evropská studia
• Humanitní environmentalistika
• Mezinárodní vztahy
• Obecná psychologie
• Sociální psychologie
• Vývojová psychologie
• Politologie
• Sociologie
• Sociální politika a sociální práce 

Přehled doktorských studijních programů otevřených pro podzimní semestr 2019

• Clinical Psychology
• Environmentální studia
• International Relations and European Politics
• Klinická psychologie
• Mezinárodní vztahy a evropská politika 
• Political Science
• Politologie
• Psychologie
• Psychology
• Social Policy and Social Work
• Sociální politika a sociální práce
• Sociologie
• Sociology
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2.3 Bilance studia

K 31. říjnu 2019 studovalo na FSS MU celkem 2 719 studentů a studentek bakalářských a magisterských 
studijních programů v prezenční i kombinované formě. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzi-
ty zůstává, na rozdíl od mnoha dalších pracovišť vysokých škol, fakultou výběrovou. Záleží nám na tom, 
aby se na naší půdě potkávali studenti a studentky, kteří mají nejen určitý stupeň znalostí, ale přede-
vším motivaci studovat dobře a hodně toho studiem získat. Díky této politice jsme školou, v níž máme 
na studenty čas a v níž je otevřenost nikoliv reklamní floskulí, ale žitou realitou. I díky tomu se nám 
počet bakalářských prezenčních studentů v současné demograficky obtížné době zvyšuje. Postupně 
omezujeme počet studujících v bakalářských kombinovaných studijních programech, a to s výjimkou 
těch, v nichž je navazující profesní vzdělávání důležité. Stále usilujeme o postupné zvyšování počtu 
studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce a současně o posilování kvalitní výuky v anglič-
tině v rámci českých studijních programů.

Přehled počtu studentů a  studentek v bakalářských a navazujících magisterských stupních studia 
v letech 2015–2019 ve všech studijních programech

Stupeň studia 2015 2016 2017 2018 2019

Bakalářský (PS) 1 602 1 601 1 564 1 636 1 622

Bakalářský (KS) 157 108 96 51 29

Magisterský (PS) 1 078 1 057 1 012 941 865

Magisterský (KS) 269 264 260 289 203

Celkem 3 106 3 030 2 932 2 917 2 719

Přehled počtu absolventů a absolventek v bakalářských a navazujících magisterských stupních studia 
v letech 2015–2019 ve všech studijních programech

Stupeň studia 2015 2016 2017 2018 2019

Bakalářský (PS) 421 341 340 325 348

Bakalářský (KS) 56 33 24 22 17

Magisterský (PS) 398 384 358 343 347

Magisterský (KS) 74 62 77 63 76

Celkem 949 820 799 753 788
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V prezenční a kombinované formě doktorského studia měla k 31. říjnu 2019 FSS MU celkem 184 studen-
tů a studentek. Oproti předchozím rokům, kdy docházelo k poklesu počtu osob, je rok 2019, co do počtu 
studentů a studentek, srovnatelný s rokem 2018. Pokles se promítl do nižšího počtu absolventů a ab-
solventek. V roce 2019 úspěšně absolvovalo 16 studentů a studentek doktorských studijních programů.

Přehled počtu studentů a studentek v doktorském stupni studia v letech 2015–2019

Rok Počet studentů/studentek Počet absolventů/absolventek

2015 249 26

2016 239 30

2017 204 32

2018 183 23

2019 184 16

Celkem 1 059 127
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2.4 Stipendijní programy

V roce 2019 jsme realizovali 6 stipendijních programů na podporu studentů a studentek ve vědecké 
a publikační činnosti, internacionalizaci studia i v sociální a kulturní oblasti. 

Přehled stipendijních programů realizovaných v roce 2019

1. Stipendijní programy ocenění děkana
1 A. Stipendijní program pro udělování Ceny děkana Fakulty sociálních studií
1 B. Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy

2. Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů
2 A. Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů fakulty 

v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
2 B. Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty 
2 C. Stipendijní program na podporu excelence doktorského studia 

3. Stipendijní programy mobilit
3 A. Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakulty
3 B. Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty 
3 C. Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe
3 D. Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních 

pracovních pobytů studentů DSP 

4. Stipendijní programy studentských asistentů
4 A. Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť 

fakulty 
4 B. Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť 

fakulty 
4 C. Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních 

a reprezentačních aktivit fakulty 

5. Stipendijní programy sociální
5 A. Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty
5 B. Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením 
5 C. Sociální stipendijní program pro studenty – rodiče fakulty 

6. Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

Stipendia vyplacená v rámci stipendijních programů v roce 2019

V  roce 2019 byla v  rámci realizovaných stipendijních programů udělena podpora v  celkové výši 
4 155 660 Kč (z toho 499 750 Kč z prostředků Centra zahraniční spolupráce). Celkově bylo v rámci 
stipendijních programů podpořeno 709 studentů a studentek. Kromě realizovaných stipendijních pro-
gramů byla vyplacena další stipendia v rámci stipendijního fondu FSS MU.
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na podporu mobilit

1 526 944 Kč
pro studenty 

a studentky oceněné 
děkanem

125 000 Kč

pro talentované studenty 
a studentky

407 551 Kč

187 940 Kč

na podporu kulturní a spolkové 
činnosti

1 872 225 Kč

v programu 
studentských asistentů 

a asistentek

v sociálním programu

36 000 Kč
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2.5 Úspěchy a ocenění 
studentů a studentek

Cena rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů

Cenu rektora pro vynikající studenty a studentky doktorských studijních programů získala Mgr. Martina 
Šmahelová za studium v doktorském programu Psychologie.

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů

Cenu rektora pro vynikající studenty a studentky získal Bc. Dominik Porvažník z Katedry mezinárod-
ních vztahů a evropských studií.

Cena děkana FSS MU

Cenu děkana pro nejlepší studující bakalářského studijního programu získala Bc. Dagmar Schönová.

Cenu děkana pro nejlepší studující magisterského studijního programu získal Mgr. Dominik Porvažník.

Cenu děkana pro nejlepší studující anglického studijního programu získala Mgr. BA Olivera Margetić.

Cenu děkana pro nejlepší studující doktorského studijního programu získala Mgr. Ina Fujdiak. 

Cena Inocence Arnošta Bláhy za nejlepší bakalářské práce

Cena I. A. Bláhy se uděluje každoročně za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder 
za jednotlivé studijní programy. V roce 2019 byli oceněni:

Bc. Veronika Bundzíková, Antisemitizmus v  nemeckom hnutí Reichsbürger: prípad Europäische Aktion  
(Bezpečnostní a strategická studia)

Bc. Hana Husovská, Mediální reflexe diplomatického uznání SSSR v r. 1934 na stránkách Národních listů  
(Mediální studia a žurnalistika)

Bc. Jakub Jusko, Meno ako výhoda? Experimentálny výskum zameraný na efekt poradia na listine  
(Politologie)

Bc. Kristýna Kaymak Minaříková, Narrative construction of Alevi identity and the process of othering  
(Sociální antropologie)

Bc. Lukáš Novák, Analýza postojov nórskej Progresívnej strany k otázkam migrácie po teroristických útokoch 
v Nórsku v roku 2011 (Evropská studia)

Bc. Eva Petřivalská, Význam partnerského vztahu v  procesu léčby závislostí na nealkoholových drogách  
(Sociální práce)

https://www.muni.cz/lide/383110-martina-smahelova
https://www.muni.cz/lide/383110-martina-smahelova
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Bc. Klára Sládečková, Postoje českých politických stran vůči Společné bezpečnostní a obranné politice EU:  
internacionalisté, evropeisté, atlantisté, nebo autonomisté? (Mezinárodní vztahy)

Bc. Dominika Sladká, Koresidence s prarodiči a její vliv na prospěch dětí (Sociologie)

Bc. Martin Tancoš, Vliv verbálních kotev Likertovy škály na psychometrické charakteristiky dotazníků  
(Psychologie)

Cena Storm-van der Chijs pro talentované studující doktorských studijních programů

Cena se uděluje každé dva roky na základě nominace školitelů a školitelek. Na Univerzitě ve Wagenin-
genu ji získala v roce 2019 studentka environmentálních studií Mgr. Lucie Sovová. 

Postdoktorský publikační grant EDIS

Absolventka doktorského studia sociologie Mgr. Lenka Kissová, Ph.D., získala postdoktorský publikační 
grant EDIS pro práci na své knize Political Farming: Framing Welfare Recipients in Slovak Political 
Discourse. 

Soutěž Czech Envi Thesis o nejlepší diplomovou práci v oblasti životního prostředí

První ročník celonárodní soutěže Czech Envi Thesis vyhrála studentka FSS MU Mgr. Kateřina Tumová 
z Katedry environmentálních studií s diplomovou prací zaměřenou na recyklaci odpadní vody v Česku. 
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3 Internacionalizace

V roce 2019 významně pokročil proces přípravy nových anglických bakalářských studijních programů. 
Připraveny byly dva interdisciplinárně pojaté programy postavené na úzké mezioborové spolupráci 
– Global Challenges: Society, Politics, Environment a Politics, Media, and Communication. Pro oba při-
pravované programy byl vypracován Záměr vzniku nového studijního programu, který byl následně 
v obou případech úspěšně schválen Radou pro vnitřní hodnocení. Pokročila rovněž příprava mezifa-
kultního interdisciplinárně tvořeného anglického bakalářského studijního programu Culture, Media 
and Performative Arts, vznikajícího ve spolupráci FSS a FF MU.

3.1 Studijní programy 
vyučované v anglickém jazyce 
a výuka v cizích jazycích

V roce 2019 nabízela FSS MU ze strany jednotlivých kateder či ve spolupráci se zahraničními univer-
zitami 1 bakalářský a 9 navazujících magisterských studijních programů v angličtině. Počet studentů 
a studentek v anglických bakalářských a magisterských studijních programech oproti předchozímu 
roku opět vzrostl, a to ze 139 na 169 osob. V anglických doktorských studijních programech studovalo 
v roce 2019 celkem 15 osob. 

Přehled studijních programů akreditovaných v angličtině a počet osob 
studujících v daném programu

Bakalářské studijní programy nabízené FSS MU
 

• International Relations and European Politics (74)

Magisterské studijní programy nabízené FSS MU

• Conflict and Democracy Studies (14)
• Cultural Sociology (8)
• Energy Policy Studies (11)
• Public and Social Policy and Human Resources (9)
• Sociology (1)
• European Politics (15)
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Magisterské studijní programy nabízené ve spolupráci se zahraniční univerzitou

• European Governance (22, z toho 8 aktuálně v prvním roce na FSS MU)
• Joint Degree in Cultural Sociology (9)
• Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (6)

Doktorské studijní programy nabízené FSS MU
(15 studentů a studentek v roce 2019)
 

• Clinical Psychology
• International Relations and European Politics
• Media and Journalism Studies
• Political Science
• Psychology
• Social Policy and Social Work
• Sociology

3.2 Mobility a zahraniční 
spolupráce

Mobilita studentů a studentek

I přes mírný pokles absolutních hodnot se počet vyjíždějících studentů a studentek vzhledem k jejich 
celkovému počtu drží na vysoké úrovni a tento poměr je nejvyšší v rámci Masarykovy univerzity.

Na studijní nebo pracovní pobyt přesahující 30 dnů vyjelo v roce 2019 celkem 300 osob. V programu 
Erasmus+ se jednalo o 216 studijních pobytů. Zahraniční pracovní stáž v délce alespoň třiceti dní ab-
solvovalo 58 osob. Další studenti a studentky strávili svou studijní stáž v partnerských institucích nebo 
vyjeli jako freemoveři či stipendisté celostátních stipendijních programů. 

Ze stipendijního fondu FSS MU bylo podpořeno 76 studentů a studentek. U 42 z nich se jednalo zejména 
o podporu krátkodobých výjezdů, jako byly účast na letních či zimních školách a workshopech, aktiv-
ní vystoupení na konferencích, u nichž studující neměli jinou možnost, jak získat finanční podporu. 
V případě dlouhodobých pracovních či studijních pobytů bylo z tohoto stipendia podpořeno 27 osob. 
Ve stipendijním programu pro podporu minimálně tříměsíčních zahraničních mobilit studujících dok-
torských programů bylo podpořeno 7 osob.
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Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2019 vyjeli do zahraničí na více než 30 dnů

Program počet studentů/studentek

AKTION 2

CEEPUS 1

Erasmus+ včetně mimoevropského 216

Freemover 6

Partnerské instituce FSS 7

Partnerské instituce MU 10

Pracovní stáže 58

Celkem 300

Studentů a studentek přijíždějících ze zahraničí bylo v roce 2019 celkem 210. Z toho 137 v rámci pro-
gramu Erasmus+ a 10 v rámci mimoevropského programu Erasmus+ ICM. 59 osob pak přijelo z part-
nerských univerzit. Zbývající přijeli skrze další stipendijní schémata nebo jako freemoveři.

Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2019 přijeli ze zahraničí na více než třicet dnů

Program počet studentů/studentek

CEEPUS 2

Erasmus+ včetně mimoevropského 147

Freemover 2

Partnerské instituce FSS 6

Partnerské instituce MU 53

Celkem 210

Přehled studentských mobilit v letech 2015–2019

Mobilita přesahující 30 dní 2015 2016 2017 2018 2019

Vyjíždějící studenti a studentky 378 334 328 324 300

Přijíždějící studenti a studentky 206 311 238 240 210
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Mobilita zaměstnanců a zaměstnankyň

Během roku 2019 se na FSS MU uskutečnilo celkem 489 zahraničních cest. Pracovníci a pracovnice 
fakulty vystoupili na 234 zahraničních konferencích a workshopech, zúčastnili se desítek přednáško-
vých a studijních pobytů a pracovních jednání. V rámci programu Erasmus+ jak v Evropě, tak v zámoří 
absolvovalo výukové pobyty 55 vyučujících. Na pracovní stáže Erasmus+ vyjelo dalších 20 osob.

Přehled mobilit zaměstnanců a zaměstnankyň FSS MU v letech 2015–2019

2015 2016 2017 2018 2019

Počet osob vyjíždějících do zahraničí 380 408 418 422 489

Zahraniční návštěvy 

V  roce 2019 FSS MU přivítala dva americké vyučující na pozici Fulbright-Masaryk University 
Distinguished Chair in Social Studies. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií přivítala 
profesorku Carol Wise z University of Southern California a Katedra environmentálních studií hostila 
profesora Briana D. Fatha z Townson University. V rámci Fulbright U.S. Scholar Program působil na 
Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií také James Gerard Richter z Bates College.

Dalších 19 akademiků a akademiček hostovalo na FSS MU skrze program Erasmus+ či mimoevropský 
Erasmus+ ICM. Na pracovní stáže v rámci těchto programů přijelo 7 osob z partnerských univerzit. 

V roce 2019 přicestovalo na fakultu 58 zahraničních akademiků a akademiček, 36 z nich bylo podpořeno 
v rámci projektu Podpora internacionalizace Masarykovy univerzity. Velká část z nich nabídla do výuky 
vlastní blokové předměty.

Další zahraniční experti hostovali v předmětech vyučovaných kmenovými vyučujícími fakulty. Stejně 
jako v minulých letech navštívili během roku každé fakultní pracoviště další zahraniční hosté za úče-
lem konferencí nebo pracovních setkání.

Ukázky předmětů 

Brian D. Fath: Fulbright Professor
Biophysical Resources and Socio-economic Systems
Framework for Sustainability

 Carol Wise: Fulbright Professor
China’s Internationalized Development Strategy & the Developing Countries
Politics of the World Economy
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James Gerard Richter: Fulbright Professor
US Foreign Policy
History of the Cold War

 Sheizaf Rafaeli
Digital Culture/Clutter: Life and Death on the Net

 András Schweitzer
The Idea (and Reality) of Central Europe

 Robert Braun
Social Responsibility: Business, Research and Innovation

3.3 Infrastruktura 
mezinárodní spolupráce

FSS MU má uzavřeno 10 smluv s partnerskými univerzitami mimo Evropskou unii s mobilitní doložkou 
o výměně studujících a akademických pracovníků. V roce 2019 bylo dohodnuto rozšíření stávajících 
smluv s Ural Federal University v Rusku a Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli.

I v roce 2019 pokračovala spolupráce v rámci tematické sítě programu CEEPUS Europe from the Vise-
grad Perspective, koordinovaná Jagellonskou univerzitou v Krakově. V rámci této sítě jsme 1 studenta 
vyslali a 1 učitele a 3 osoby z řad studentstva na semestrální mobilitu přijali. 

Mezinárodní letní škola energetické bezpečnosti v Telči

V roce 2019 proběhla také letní škola Energy Security Summer School. Nabídla přednášky, odborné 
poznatky a analýzy hlavních problémů a příležitostí v tématu ropné, plynové a elektrické infrastruk-
tury. Diskutována byla také geopolitika, mezinárodní politika a energetická politika EU se zvláštním 
zaměřením na střední a východní Evropu. Letní škola se konala od 3. do 10. srpna za účasti českých 
i zahraničních expertů a expertek na energetickou bezpečnost. Pozvání přijali například James Hender- 
son z britského Oxford Institute for Energy Studies, Michael Kranhold z německé společnosti 50Hertz 
Transmission GmbH či Pedrag Grujicic z mezinárodní organizace Energy Community.
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4 Věda a výzkum

V roce 2019 jsme na FSS MU přistoupili k inovaci pravidel rozdělování finančních prostředků na vědu 
(DKRVO), a to v souladu s Metodikou hodnocení vědy M17+. Hlavním cílem této inovace je podpora 
kvalitního vědeckého výkonu. V hodnocení se budeme zaměřovat na produktivitu kvalitních publika-
cí, výzkumnou excelenci, přidělené grantové prostředky a společenský dopad našeho výzkumu. Podle 
inovovaných pravidel budeme DKRVO rozdělovat od roku 2021.

Představili jsme „Zlatý standard ve vědě“. Ten specifikuje základní požadavky na výzkumnou činnost 
na FSS MU. Každý pracovník FSS na pozici, jejíž součástí je výzkumná činnost, by měl být zapojen do 
grantového projektu nebo o něj usilovat, měl by mít publikace v časopisech databáze WoS v Q1, Q2 a kni-
hy v prestižních mezinárodních nakladatelstvích nebo o ně usilovat, měl by publikovat se zahraničními 
kolegy a mít ohlasy na své publikace především v časopisech v databázích WoS a SC. 

Pro hodnocení vědeckého výkonu jsme sjednotili způsob kategorizace publikací s Metodikou hodnoce-
ní vědy M17+. Časopisy z databází WoS a SC začaly být tříděny do kvartilů podle Article Influence Score 
(WoS) a Scimago Journal Rank (SC).

4.1 Výzkumné projekty

V roce 2019 získala FSS MU na podporu výzkumných grantových projektů celkem 86 mil. Kč. Z toho 
13 mil. Kč od zahraničních poskytovatelů a 73 mil. Kč od domácích poskytovatelů. Celkem 21 mil. Kč 
pak získala fakulta na projekty aplikovaného výzkumu. Rovněž jsme podali 10 nových návrhů projektů 
H2020 a 3 projekty řešili. Ve standardních projektech GA ČR dosáhla fakulta cca 32% úspěšnosti poda-
ných návrhů, v projektech TA ČR ÉTA 33% úspěšnosti podaných návrhů.

V roce 2019 jsme na FSS MU zahájili realizaci 23 výzkumných projektů. Mezi zahájenými projekty byl 
také projekt podpořený v rámci programu GA ČR / EXPRO – Modelling the Future: Understanding the 
Impact of Technology on Adolescent’s Well-being. 

Přehled počtu zahájených výzkumných projektů v jednotlivých grantových programech v letech 2016–2019

Program 2016 2017 2018 2019

EU / H2020 1 0 2 0

EU / OKP 0 0 0 1

GA ČR / EXPRO, Juniorské granty, Podpora 
excelence, Postdoktorské, Standardní projekty 8 12 8 8

TA ČR / BETA, BETA2, ERA-NET,  
ÉTA, OMEGA, THÉTA 4 0 6 11

Ostatní výzkumné projekty 8 12 7 3

Celkem 21 24 23 23
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4.2 Ostatní rozvojové 
a vzdělávací projekty

V roce 2019 jsme na FSS MU realizovali kromě výzkumných projektů také dalších 19 rozvojových a vzdě-
lávacích projektů. 10 projektů bylo realizováno v rámci podpory OP VVV.

4.3 Publikační činnost

V roce 2019 jsme uveřejnili celkem 298 publikací. Z toho 115 publikací (cca 39 %) v časopisech Web 
of Science (WoS) a 55 publikací (cca 18 %) v časopisech Scopus (SC). 

Z článků zveřejněných v časopisech z databáze WoS bylo 57 % publikováno v časopisech v prvním (Q1) 
a druhém kvartilu (Q2). V prvním decilu (DEC1) jsme publikovali cca 10 %.

Nejvíce WoS publikací v DEC1 (4) publikovali pracovníci a pracovnice Mezinárodního politologického 
ústavu a Katedry environmentálních studií. Nejvíce WoS publikací v Q1 a Q2 (17) publikovali pracovníci 
a pracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Nejlepší poměr publikací WoS Q1 a Q2 z celko-
vého počtu WoS publikací (71 %) měl Mezinárodní politologický ústav.

Přehled publikací v letech 2017–2019 

Významný rozdíl počtu publikací v databázi WoS a SC mezi rokem 2017 a ostatními roky je způsoben změnou 
pravidla pro dělení publikací do těchto databází. V roce 2017, pokud byl časopis v databázi WoS i SC, počítala 
se databáze, ve které měl časopis vyšší kvartil. Pokud byl kvartil časopisu stejný v obou databázích, počítal se 
časopis do WoS. Od roku 2018, pokud byl časopis v databázi WoS i SC, počítal se časopis do databáze WoS. 

Typ publikace 2017 2018 2019

WoS Celkem 28 97 115

DEC1 7 22 11

Q1 11 10 24

Q2 5 29 31

Q3 0 10 19

Q4 5 26 30

SC Celkem 94 59 55

Kniha Zahr. 2 6 4

Dom. 17 19 14
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Typ publikace 2017 2018 2019

Kapitola v knize Zahr. 30 42 49

Dom. 2 14 12

Článek ve sborníku Zahr. 5 4 1

Dom. 6 1 7

Článek v recenzovaném časopise 43 51 41

Celkem 227 293 298

Přehled publikací v roce 2019 podle jednotlivých pracovišť

U publikací s více autory z různých pracovišť se publikace jako celá počítá oběma pracovištím. Publikace, u nichž 
je jeden autor zaměstnán na více pracovištích, se publikace jako celá počítá pracovištím, na kterých je autor 
zaměstnán.

Typ publikace IVDMR KES KMSŽ KMVES KPOL KPSY KSOC KSPSP MPÚ ÚPS

WoS Celkem 25 20 6 14 19 21 23 4 17 14

DEC1 2 4 2 3 1 1 1 0 4 0

Q1 5 6 0 1 2 6 5 1 3 5

Q2 10 2 2 5 6 4 6 0 5 3

Q3 2 6 0 2 1 2 6 1 1 3

Q4 6 2 2 3 9 8 5 2 4 3

SC Celkem 4 1 1 18 10 10 6 12 14 3

Kniha Zahr. 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0

Dom. 2 1 0 2 5 3 3 0 4 3

Kapitola v knize Zahr. 0 1 0 14 18 7 4 6 20 0

Dom. 0 0 0 5 4 0 0 1 2 2

Článek ve sborníku Zahr. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Dom. 0 0 0 1 1 3 0 2 1 0

Článek  
v recenzovaném časopise 10 2 2 4 8 15 4 4 7 2

Celkem 41 25 9 62 68 59 40 29 68 24

publikace – pokrač.
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4.4 Výzkumná pracoviště

Ústav populačních studií

V roce 2019 realizoval ÚPS celkem 13 výzkumných projektů:

• Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy  
(Evropský výzkum hodnot / Světový výzkum hodnot 1991–2017)

• Institucionalizace kohabitace v mezinárodní komparativní perspektivě
• Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech
• Vzdělání a proměna jeho role na evropských trzích práce v letech 2000 až 2015
• Podpora české účasti v řídících strukturách GGP
• Sexualita: postoje a chování napříč generacemi
• Age, Discrimination and Society – New Monograph with Policy Press
• Výstavba nového předmětu „Sociálněvědní výzkum v seniorských populacích“  

a zajištění jeho materiální základny
• A life Course Perspective on the GENdered PATHways of Social Exclusion in Later Life, and its 

Consequences for Health and Wellbeing
• Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
• Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, 

sociologického a marketingového výzkumu
• Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek
• Sexual Knowledge and Expertise in Europe’s East, Before and After 1945

Anotace vybraných výzkumných projektů

Hodnotové změny v České republice z evropské a světové perspektivy (Evropský výzkum hodnot / 
Světový výzkum hodnot 1991–2017)

Projekt je zaměřen na popis a analýzu vývoje hodnotových struktur v české společnosti (v rámci růz-
ných vrstev a skupin) v letech 1991–2017. Tato analýza umožní pochopit proces politické, sociální a eko-
nomické transformace české společnosti prizmatem proměny hodnot a kulturních vzorců v průběhu 
čtvrtstoletí budování nové české společnosti, od doby sametové revoluce až po její plnohodnotné na-
pojení do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur. Vývoj hodnotových orientací 
v České republice budeme moci interpretovat v kontextu evropského vývoje, neboť námi předkládaný 
projekt je součástí unikátního evropského a světového longitudinálního komparativního sociálně věd-
ního výzkumu European Values Study (EVS) / World Values Study (WVS). 

Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech

Projekt se zaměřuje na péči, příbuzenství a mezigenerační vztahy ve třígeneračních domácnostech 
v České republice. Projekt je založen na rozhovorech se třemi členy tří generací v každé z domácností. 
Hlavní výzkumné otázky znějí: Jaký je charakter vztahů péče ve třígeneračních domácnostech? Jaký 
je význam péče v naplňování, potvrzování a vytváření příbuzenství? Jak je vytvářeno, vyjednáváno 
a zakoušeno „vnukovství“ ve třígeneračních domácnostech? Projekt přispívá k moderní sociologické 
teorii příbuzenství a rodiny, která chápe péči jako klíčovou a formativní sílu příbuzenství. Zároveň 
je přínosem i pro současnou sociologii dětství svým zaměřením na obsah a význam „vnukovství“ pro 
samotná vnoučata.
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Mezinárodní politologický ústav

V roce 2019 realizoval MPÚ celkem 4 výzkumné projekty:

• Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě
• Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?
• Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbroje-

ných konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR
• Experience-sharing of V4 Countries to Promote Media Professionalism in Reporting 

Georgia’s European Integration

Anotace vybraných výzkumných projektů

Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě 

Projekt se zabývá výzkumem nových politických stran, pro jejichž vzestup byla klíčová osoba lídra – po-
litického podnikatele, jenž je využil jako prostředek pro prosazení svých zájmů nebo myšlenek. Vedle 
formativní role lídra byly těmto stranám společné antiestablishmentové apely. Největší pozornost se 
v projektu soustřeďuje na podnikatelské strany v České republice, které budou zasazeny do srovnávací 
perspektivy se stranami tohoto typu v dalších zemích, a to zejména středovýchodní Evropy. Výchozím 
teoretickým rámcem projektu bude stranická institucionalizace.

Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu? 

Klíčovou tendencí německé bezpečnostní politiky uplynulých dvou dekád je participace v různých ty-
pech vojenských operací out-of-area (mimo německé teritorium). Tyto operace probíhají pod hlavič-
kou různých mezinárodních organizací, zejména OSN, NATO a EU. Cíle projektu jsou: 1. Vyzkoumat, 
za jakých podmínek a jejich kombinace Německo na těchto operacích participuje, a za jakých nikoli; 
2. Odvodit ze získaných formulí, zda SRN praktikuje politiku civilní mocnosti, obchodního státu nebo 
mocnosti středního řádu; 3. Diskutovat schopnost jednotlivých teorií mezinárodních vztahů (ze kte-
rých příslušné koncepty pocházejí), vysvětlit německé chování v dané oblasti.
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Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

V roce 2019 realizoval IVDMR celkem 12 výzkumných projektů: 

• Sexualita a internet ve druhé půli života
• Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí
• Psychological Determinants of Perceived Democratic Legitimacy
• The Adolescent Experience: Young Czechs After and During Social Change
• Modelling the Future: Understanding the Impact of Technology on Adolescent’s Well-being 
• DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019 
• Děti a používání internetu, podpora behaviorálního zdraví u stárnoucí populace a technologie 

v kontextu poruch příjmu potravy 
• Měření socioemočních kompetencí u nadaných dětí
• Publikace výsledků mezinárodního projektu EU Kids Online
• Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
• BACH: Vývoj Testů školních dovedností 
• Unlocking the Potential of Health Technologies to Promote Behavioral Health and Active 

Aging in Czech Older Adults

Anotace vybraných výzkumných projektů

Sexualita a internet ve druhé půli života

Projekt se zabývá problematikou sexuality u jedinců ve druhé půlce střední a pozdní dospělosti (50 let 
a výše). Tento fenomén je zkoumán v těsné souvislosti s partnerskými vztahy a používáním internetu 
jak pro sexuální účely, tak pro navazování nových vztahů, což jsou aspekty, které mohou významně 
pozměňovat způsoby stárnutí včetně sexuálního chování ve studovaném vývojovém období. Prostřed-
nictvím hloubkových rozhovorů, sekundární analýzy dat evropského SHARE projektu, obsahových 
analýz online sexuálně zaměřených poradenských platforem a realizace internetového šetření chceme 
popsat význam sexuality, podoby partnerského a intimního soužití včetně role internetu v sexuálním 
a partnerském životě. Tím chceme rozšířit dosavadní poznatky o sexualitě ve druhé půli života, jež je 
často tabuizovaná. Napříč výzkumem bude akcentovaná pozornost překážkám, které stojí v naplňování 
sexuálních potřeb.

Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Cílem je vytvořit nový psychometricky ověřený standardizovaný online psychodiagnostický systém, 
který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze 4 subtestů: logické usuzování, 
prostorové schopnosti, rychlost zpracování, socioemoční deficity. Aplikace se záměrně nebude orien-
tovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech 
totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat. Aplikace detailně 
mapuje celkový profil schopností testovaných žáků, jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné 
závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy. Očekáváme, že používáním dia-
gnostického systému ve školách dojde každý rok ke značnému navýšení identifikovaných nadaných 
žáků 1.–5. tříd.
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Institut pro veřejnou politiku a sociální práci

V roce 2019 realizoval IVPSP 1 výzkumný projekt: 

• Změna, kontinuita a rozvoj – výzvy pro současnou sociální politiku a sociální práci

Anotace výzkumného projektu

Změna, kontinuita a rozvoj – výzvy pro současnou sociální politiku a sociální práci

Projekt je zaměřen na studium aktuálních problémů současné sociální politiky a profesně poskytova-
ných služeb sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace 
politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu 
jejich poslání a cílů a současně rozvinout jejich výkon a vliv na zlepšení společenských podmínek. Cílem 
projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se 
pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní 
integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. 

Institut pro veřejnou politiku a sociální práci ukončil k 31. prosinci 2019 svou samostatnou existenci 
a byl sloučen s Katedrou sociální politiky a sociální práce.
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4.5 Úspěchy a ocenění 
akademiků a akademiček

Udělení Zlaté medaile MU

Udělena prof. PhDr. Vladimíru Smékalovi, CSc.

Udělena prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., LL.M.

Udělení Stříbrné medaile MU

Udělena prof. PhDr. Zbyňku Vybíralovi, Ph.D.

Udělena prof. RNDr. Haně Librové, CSc.

Udělena prof. PhDr. Petru Mackovi, CSc.

Cena rektora pro vynikající pedagogy

Cenu rektora pro vynikající pedagogy a pedagožky získal pro oblast společenských a humanitních věd 
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., z Katedry psychologie.

Barbara Heldt Prize

Cenu Barbary Heldt udělovanou The Association for Women in Slavic Studies získala za nejlepší kni-
hu v kategorii Slavic / Eastern European / Eurasian Women‘s and Gender Studies doc. PhDr. Kateřina 
Lišková, Ph.D. Ocenění získala za knihu Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia 
and the Science of Desire, 1945–1989.

https://www.fss.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/588-petr-fiala
https://www.fss.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/588-petr-fiala
https://www.muni.cz/lide/98968-jan-serek
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4.6 Profesorská 
a habilitační řízení

V roce 2019 byli rektorem MU jmenováni docenty a docentkami 
 
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. — Sociální psychologie

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. — Sociální psychologie

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.  — Politologie

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. — Obecná psychologie

doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. — Politologie

doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. — Sociologie

doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. — Sociální politika a sociální práce

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. — Sociální psychologie

V roce 2019 byli jmenováni profesory

prof. Alexander Duleba, CSc. — Politologie

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. — Politologie

prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. — Sociologie
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5 Studijní a výzkumné 
zázemí

Ústřední knihovna FSS MU

Knihovna i v roce 2019 zajišťovala vzdělání, podporu a přístup ke kvalitním a ověřeným informacím 
z fyzických i digitálních nosičů. Dále také poskytovala profesionální knihovnické služby a informační 
podporu pro studijní, pedagogickou, odbornou a vědecko-výzkumnou činnost.

Díky personálnímu zastoupení ve výkonném výboru celonárodního uskupení vysokoškolských kniho-
ven – Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) – měla knihovna možnost aktivně se podílet na celostát-
ní elektronizaci statistických dat knihoven a na přípravě každoroční výroční konference Bibliotheca 
Academica. Ve spolupráci s Výkonným výborem AKVŠ knihovna zorganizovala druhý ročník celostátní-
ho výjezdního semináře KAM, který je cílený na manažery a manažerky akademických knihoven v ČR. 

Fond Ústřední knihovny FSS MU

Do knihovního fondu bylo v roce 2019 nově zpracováno 2 447 knih a 125 e-knih. Knihovna rovněž ode-
bírala celkem 85 periodik. Akviziční oddělení bylo zapojeno do služby Obalkyknih.cz, projektu Mo-
ravské zemské knihovny v rámci programu VISK 3. V rámci tohoto projektu je rozšiřována databáze 
titulů skenováním obálek a obsahů českých a zahraničních publikací. Dále knihovna participovala na 
projektu Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národní autority 
NK ČR a jejich kooperativní tvorba. 

Elektronické informační zdroje  

V roce 2019 knihovna zajišťovala přístup k více než 40 elektronickým informačním zdrojům od reno-
movaných vydavatelů. Jedná se o citační databáze a elektronické kolekce časopisů a e-knih. K převážné 
většině elektronických zdrojů je zajištěn vzdálený přístup. K dispozici je také český citační manažer 
Citace PRO Plus na podporu publikačních aktivit. V roce 2019 jej využilo téměř 900 uživatelů a uživate-
lek. Knihovna také zajišťuje licence k softwaru Grammarly Premium, nástroji na korekturu písemného 
projevu v anglickém jazyce. Pro velký zájem plánuje knihovna v roce 2020 další rozšíření této licence.

Informační vzdělávání

V uplynulém roce knihovna navázala na strukturu výuky nastavenou v minulých letech. Tým knihovny 
se spolupodílel na výuce 14 kurzů bakalářských či magisterských studentů a studentek na všech ka-
tedrách fakulty. Kurzy jsou zaměřeny na procvičování práce s oborovými elektronickými informačními 
zdroji, na vyhledání v odborných licencovaných databázích e-časopisů a e-knih, používání operátorů 
v databázích a na internetu, na práci se službou EBSCO Discovery Service, plagiátorství, metodiku 
tvorby citací ad.
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Exkurze a odborné akce v knihovně

V roce 2019 navštívilo akce knihovny celkem 830 osob. Uskutečnily se tři exkurze pro veřejnost a dvě 
exkurze pro zahraniční studenty a studentky programu Erasmus+. V rámci Orientweeku knihovna 
přivítala 417 studujících prvních ročníků a nechybělo ani praktické školení citačního softwaru Zote-
ro. Knihovna se rovněž zapojila do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům 
vědeckého výzkumu Open Access Week a v říjnu uspořádala přednášku Open Access a právo. Na 
podporu čtenářství proběhly dvě akce – VotočKnihu, na kterou si přišlo vybrat staronovou knihu 
celkem 120 osob, a Noc v knihovně pro děti a rodiče z FSS MU.

Podpora vědy a výzkumu 
 
Od června 2019 začala knihovna nově poskytovat službu zakládání a  správu identifikátorů vědce 
(ORCID, ResearcherID a ScopusID). Do konce roku 2019 byly zkontrolovány profily všech akademiků 
a akademiček fakulty. 

Knihovna aktivně podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). V roce 2019 
došlo ke schválení projektu, který si klade za cíl definovat a nastavit politiku, infrastrukturu a syste-
matickou podporu pro rozvíjení otevřené vědy na MU. Za knihovnu FSS je součástí celouniverzitního 
týmu metodička Mgr. Marika Hrubá, která zároveň zastává i roli koordinátorky pro humanitní a soci-
ální vědy v rámci univerzity. 

Zázemí pro studium

Mezi nejmodernější technické vybavení knihovny patří dva knižní skenery. Nově je možnost přímého 
skenování na vlastní mobilní zařízení. Knihovna nabízí více než 270 studijních míst.

K týmové práci a individuálnímu studiu jsou četně využívány čtyři seminární studovny. Tato služba 
byla v loňském roce hojně využívána. K dispozici je také nově počítač s projektorem umožňující napo-
jení vlastních přenosných zařízení. 
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126 000

Kč pro knihovnu v podobě darů

návštěv knihovny

151 722

Kč čerpaných na 
elektronické zdroje  

729 255

526

proškolených 
studentů 

a studentek 4 623

registrovaných 
uživatelů a uživatelek

27 611

prezenčních výpůjček

absenčních výpůjček 

59 639

2 221 052

Kč za literaturu 
a informační zdroje
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6 FSS MU a třetí role 
univerzity 

Fakulta sociálních studií chce být nejen vzdělávací a  vědeckou, ale i  společensky aktivní institucí. 
I v roce 2019 jsme usilovali o to, abychom výsledky našich jádrových (vzdělávacích a výzkumných) 
aktivit nabízeli tam, kde to dává společnosti i nám samým smysl. Dovolte nám uvést příklady, který-
mi jsme do společenského směřování i do kvality společenské diskuse v roce 2019 zasáhli. V červenci 
2019 zahájil svoji činnost projekt sdíleného bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů 
Masarykovy univerzity Symbios, který od roku 2015 připravovala právě naše fakulta. Projekt umožňuje 
mladým dospělým z dětských domovů snazší přechod k vlastnímu samostatnému bydlení a vybraným 
osobám i pomoc při startu vlastního vysokoškolského studia. Pro středoškolské studenty (a nejen pro 
ně) jsme připravili tzv. Multimediální den, v jehož průběhu se dozvěděli, jak fungují média, co je me-
diální manipulace a jak poznat věrohodná média. Jako každý rok proběhl na půdě fakulty v říjnu 2019 
mezinárodní filmový festival Ekofilm, který nabídl osmi tisícům zájemců to nejlepší v oblasti envi-
ronmentální filmové produkce. Aktivní byly i studentské spolky, mezi nimiž určitě stojí za zmínku 
Fakescape, který v roce 2019 získal za své úsilí v boji proti politickým a mediálním manipulacím hned 
několik cen. Podrobněji se můžete o všech uvedených projektech i aktivitách dočíst níže. 

6.1 Aktivní fakulta

Projekt Symbios

Symbios představuje sdílené bydlení studentů a studentek brněnských VŠ a mladých dospělých odchá-
zejících z dětského domova. V České republice se jedná o dosud unikátní projekt, jehož cílem je mimo 
jiné ověřit, zda se v českých podmínkách jedná o funkční nástroj pro řešení situace mladých dospělých 
odcházejících z dětských domovů a zda je možné model spolubydlení využít i v jiných městech. Projekt 
se inspiruje myšlenkou fungujícího projektu Vinzirast Mittedrin ve Vídni, v rámci něhož sdílí bydlení 
vysokoškoláci a lidé bez domova. Projekt uskutečňuje nezisková organizace EkoInkubátor, jejímž za-
kládajícím členem je docent Bohuslav Binka z Katedry environmentálních studií. FSS MU i Masarykova 
univerzita vyjádřily projektu podporu. V roce 2019 projekt vešel do fáze společné přípravy na bydlení, 
adaptačních pobytů a zahájení společného bydlení v osmi bytech na ulici Křenová v Brně, které pro 
projekt zrekonstruoval a dal do užívání Magistrát města Brna. 

Multimediální den

Tematicky se program zaměřoval na otázku důvěryhodnosti médií, a to z pohledu těch, kteří média tvo-
ří a kteří v nich pracují. Do diskuze a workshopů přispěli např. moderátor Martin Řezníček, reportérka 
České televize Markéta Dobiášová nebo moderátor DVTV Martin Veselovský. Do hlavní debaty přija-
la pozvání odborná asistentka Katedry mediálních studií a žurnalistiky doktorka Lenka Waschková 
Císařová, šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka a ředitel redakcí Vltava Labe Media Roman Gallo. 
Součástí programu bylo také vyhlášení nejlepší žurnalistické tvůrčí bakalářské práce a předání cen 
v soutěži Školní časopis roku 2019. 

https://cdn.muni.cz/media/3189615/foto6-1.jpg?mode=crop&center=0.40,0.56&rnd=132194497060000000
https://cdn.muni.cz/media/3189615/foto6-1.jpg?mode=crop&center=0.40,0.56&rnd=132194497060000000
https://cdn.muni.cz/media/3189615/foto6-1.jpg?mode=crop&center=0.40,0.56&rnd=132194497060000000
http://askcr.cz/casopis/
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Mezinárodní filmový festival Ekofilm 

Katedra environmentálních studií se i v roce 2019 spolupodílela na organizaci festivalu Ekofilm. 45. roč-
ník nejstaršího evropského festivalu s ekologickou tématikou představil 25 filmů z třinácti zemí světa. 
Tématem byla Příroda – naše dědictví. FSS MU pak hostila dvě velké debaty věnované tématu budouc-
nosti české přírody a vztahu k české krajině. Mezi hosty té první vystoupil mimo jiné ministr životního 
prostředí Richard Brabec nebo ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhmisch. Druhé 
debaty se zúčastnili specialistka na environmentální úzkost a žal Zdeňka Voštová, vedoucí Katedry 
environmentální studií Bohuslav Binka a ekopsycholog a expert na komunikaci environmentálních 
témat Jan Krajhanzl. 

Noc vědců

FSS MU se i v roce 2019 připojila k celouniverzitní akci Noc vědců, která proběhla 27. září. Tématem 
akce byla šetrnost k planetě a FSS MU do programu nabídla osm zajímavých aktivit, v nichž si lidé mohli 
vyzkoušet simulaci omezení v seniorském věku, moderování počasí či pronést na kameru motivační 
projev k voličům. Děti měly možnost zkoušet řešit opravdový psychologický test, vyvinutý na základě 
dlouhodobého výzkumu schopností dětí. Pro širší veřejnost byly připraveny také přednášky k envi-
ronmentálním tématům či AtriumKvíz s otázkami ze společenskovědních oborů. 

Konference 30 let transformace ekonomiky a společnosti  
a slavnostní večeře na fakultě

V roce 2019, tedy 30 let od sametové revoluce, hostila MU konferenci věnovanou transformaci společ-
nosti i ekonomiky. Konferenci ve spolupráci připravily Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta 
a Fakulta sociálních studií MU. Tematicky byla rozdělena do tří panelů, které se věnovaly ekonomice, 
právu a přeměně politiky a společnosti. 

Letní škola energetické bezpečnosti

V roce 2019 se akce, kterou pořádá Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, konala již po 
osmé. Za předchozí roky si získala mezinárodní renomé, a stala se tak významnou mezinárodní akcí. 
Mezi přednášejícími jsou experti a expertky z oboru jak z Evropy, tak z USA. Součástí týdenní akce jsou 
také exkurze do provozů jaderných a vodních elektráren. V roce 2019 pozvání na tuto událost přijali 
např. James Henderson (Oxford Institute for Energy Studies, UK), Václav Bartuška (Ministerstvo zahra-
ničních věcí, ČR), Predrag Grujicic (Energy Community), Olga Bogdanova (Ministerstvo zahraničních 
věcí, Lotyšsko), Michael Kranhold (50Hertz Transmission GmbH, Německo) či András Deák (Akademie 
věd, Maďarsko). 
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6.2 Akce pro fakultu

Akce pro fakultu jsou důležitou součástí dění na FSS MU. Přinášejí prostor pro vzájemné sdílení vý-
znamných událostí i pro posilování vztahů uvnitř fakulty. V tomto duchu proběhl společenský večer 
spojený s oslavou inaugurace nového děkana prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. Zúčastnili se ho zá-
stupci a zástupkyně akademické obce, města Brna i Jihomoravského kraje.

Mezi další akce, které pro vzájemné setkávání zaměstnanců a zaměstnankyň v roce 2019 FSS MU 
pořádala, patří také několik tradičních: 

• 11. dubna 2019 se uskutečnil Den fakulty, v rámci kterého proběhlo předávání ocenění studen-
tům a studentkám a také volba nového děkana. Akademický senát vybíral mezi dvěma kandi-
dáty – prof. PhDr. Zbyňkem Vybíralem, Ph.D., a prof. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D. Novým 
děkanem byl zvolen Stanislav Balík. 

• Fakulta pořádá každoročně tři neformální akce pro své zaměstnance a zaměstnankyně. V červ-
nu proběhl Semestr-end, který je zakončením akademického roku. V listopadu se zaměstnanci 
a zaměstnankyně již několik let setkávají v Atriu fakulty při ochutnávce vín tří vybraných vi-
nařství. Závěrečnou společenskou akcí roku je Adventní večer, tedy předvánoční setkání akade-
mických a neakademických zaměstnanců u vánočního stromu. Setkání probíhá v Atriu fakulty 
a každý ze zúčastněných si odnáší drobný vánoční dárek.

• Nově zvolený děkan fakulty zavedl pravidelné setkávání děkana s akademickými a neakademic- 
kými zaměstnanci. První setkání proběhlo v prosinci 2019.

• Na fakultě působí také dětský koutek Dět-ko, založený ve snaze pomoci rodičům z řad studují-
cích i zaměstnanců, a ten pravidelně pro děti organizuje kreativní dílny v rámci velikonočního 
nebo mikulášského odpoledne.

• V akcích pro fakultu se angažuje také Knihovna FSS MU. V roce 2019 organizovala např. Noc 
v knihovně pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň nebo akci VotočKnihu.

Popisky k fotografiím
 1–2 Adventní večer
 3    Multimediální den
 4  Číše vína – degustace
 5  Den fakulty
 6     Slavnostní zahájení projektu Symbios
 7     Den otevřených dveří
 8     Orientweek v Ústřední knihovně FSS MU
 9    Noc v knihovně
10     Prostory Ústřední knihovny FSS MU
11–13 Držitelky stipendií Inocence Arnošta Bláhy
14     Slavnostní vyhlášení vítězů MFF Ekofilm 2019
15     Mikulášské odpoledne s Dět-ko
16      Noc vědců 
17     Letní škola energetické bezpečnosti
18     Slavnostní imatrikulace v aule FSS MU
19–20    Konference 30 let transformace ekonomiky – slavnostní večeře
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6.3 Studentské spolky

V roce 2019 působilo na FSS MU 18 studentských spolků. Ty přispívají k rozvoji aktivit jak uvnitř fakulty, 
tak i za jejími branami. Díky nim vzniká řada potřebných iniciativ zaměřených na podporu sociální 
a kulturní činnosti, na popularizaci vědy a její aplikaci do inovativních projektů.

Přehled studentských spolků aktivních na FSS MU v roce 2019
 

• Anonymní antropologové
• Be International
• Dětský koutek FSS MU
• Ďivadlo aktivních (a)sociálů (ĎAS)
• Fakescape
• Gender centrum
• Global Politics
• HALAS
• Metodologický a statistický tutoring
• MUNIMUN
• Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií
• Prosím už dost (PUD)
• Radio R
• Security Outlines
• Sociologické nástupiště
• Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu (IIPS)
• STUDEX.TV
• Zvol si info

Popisky k fotografiím
 1–3 Studentský spolek Fakescape
 4  Studentský spolek Radio R
 5  Okrašlovací spolek Katedry environmentálních studií 
 6-8 Studentský spolek Zvol si info
 9-10 STUDEX.TV
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7 Organizační 
struktura 
a hospodaření

7.1 Hospodaření

Výnosy fakulty

Celkové neinvestiční výnosy FSS MU v roce 2019 činily 329 960 tis. Kč, což je proti roku 2018 o 8,1 % 
více. Nejvýznamnějšími finančními zdroji byly v roce 2019 příspěvek na vzdělávací činnost MŠMT ve 
výši 126 934 tis. Kč, dotace na projekty vědy a výzkumu ze státního rozpočtu ve výši 59 279 tis. Kč a in-
stitucionální podpora ve výši 43 077 tis. Kč, z toho 41 964 tis. Kč institucionální podpora na dlouhodobý 
koncepční rozvoj organizace a 1 113 tis. Kč projekty GA MU. Dalším významným zdrojem byly prostřed-
ky z vlastních zdrojů (výnosy z poplatků souvisejících se studiem, poplatky za přijímací řízení apod.), 
které v roce 2019 dosáhly výše 27 830 tis. Kč.

Vývoj výnosů od roku 2015 (v tis. Kč)
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Struktura výnosů (v tis. Kč)

Čerpání fondů
15 988 Kč

Doplňková činnost
2 505 Kč

Vlastní zdroje
27 830 Kč

Účelové prostředky bez VaV
5 209 Kč

Projekty vzdělávací a rozvojové
6 983 Kč

Strukturální fondy a jiné spolufin. EU
7 795 Kč

Doktorská stipendia
16 335 Kč

Účelové prostředky na VaV (spoluř.)
4 570 Kč

Institucionální podpora
43 077 Kč

Projekty výzkumné zahr.
13 455 Kč

výzkumné ČR
Projekty

59 279 Kč

činnost MŠMT
na vzdělávací

Příspěvek

126 934 Kč
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Vývoj struktury výnosů od roku 2015

Z vývoje struktury výnosů v období let 2015–2019 je patrný stabilně nejvýznamnější procentuální podíl 
provozního příspěvku na financování neinvestičních nákladů fakulty, nárůst zdrojů z výzkumných 
projektů a opětovný pokles zdrojů z projektů ze strukturálních fondů EU. 

Vývoj přepočteného počtu zaměstnanců v letech 2015–2019 
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Náklady fakulty

Přehled nákladů v roce 2019 a srovnání s rokem 2018

Skutečnost 
2019

Skutečnost 
2018

INDEX 
2019/2018

Náklady celkem 328 338 476 303 595 839 108,1 %

A – Vzdělávací činnost, 
spec. VaV, vlastní, fondy: 212 757 904 196 702 917 108,2 %

– v tom mzdy 123 766 806 111 735 805 110,8 %

OON 5 283 080 4 505 447 117,3 %

odvody 43 150 021 38 713 496 111,5 %

energie 3 183 847 2 920 460 109,0 %

opravy, udržování 940 342 962 110 97,7 %

materiál 4 997 977 5 533 620 90,3 %

služby 5 904 113 6 060 197 97,4 %

cestovné 2 198 482 2 317 892 94,8 %

odpisy 10 231 933 6 376 134 160,5 %

stipendia 6 337 365 5 648 149 112,2 %

ostatní 6 763 938 11 929 607 56,7 %

C – Doktorská stipendia 16 335 000 17 246 250 94,7 %

D – Zahr. studenti, CEEPUS, 
ACTION, Socrates 293 802 264 997 110,9 %

F – Vzděl. projekty, I – 
rozvojové programy, J, M, H, E 6 688 591 6 026 103 111,0 %

Ostatní dotace ze SR 
a od územních celků bez VaV 0 3 777 127 0,0 %

Strukturální fondy aj. projekty 
spolufinancované EU 7 795 416 19 735 505 39,5 %

Účelové prostředky bez VaV 5 209 630 5 169 791 100,8 %

Projekty VaV ze SR 
a od územních celků 59 278 995 43 813 150 135,3 %

Projekty VaV z dotací ze zahr. 
a OP VaV 13 455 631 5 667 679 237,4 %

Účelové prostředky na VaV 4 570 302 2 736 186 167,0 %

Doplňková činnost 1 953 205 2 456 134 79,5 %

Celkový nárůst nákladů souvisí s vyššími výnosy v roce 2019. Největší nárůst se ukazuje v nákladech 
kategorie projektů ze zahr. dotací a Operačních programů typu POSTDOC a Marie Sklodowska Curie 
Actions Fellowship. Další položkou jsou pak náklady ve zdrojích dotací ze státního rozpočtu (provozní 
příspěvek, institucionální podpora), které souvisí s výší poskytnutých prostředků. 
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Vyšší proti roku 2018 jsou také osobní náklady hrazené ze zdrojů uvedených v oddílu A. Nárůst souvisí 
se změnou Vnitřního mzdového předpisu MU, kdy od 1. 7. 2018 došlo k navýšení tarifní složky mzdy. 
Další významnou položkou jsou odpisy. Jejich navýšení souvisí s modernizací a novým technickým vy-
bavením a dále se stavebními úpravami provedenými během letních měsíců 2018 a 2019. Podíl nákladů 
ukazatele A na celkových nákladech fakulty v roce 2019 činí 64,8 %, což je identické poměru v roce 
2018 (64,8 %).

Největší podíl na nákladech v ukazateli A mají osobní náklady, které včetně odvodů na sociální a zdra-
votní pojištění a tvorbu sociálního fondu představují 80,9 % celkových nákladů spadajících do skupiny 
A v roce 2019.

Další vysoký podíl na nákladech FSS v roce 2019 tvoří stipendia. Vedle účelových stipendií, jako jsou 
stipendia doktorská a stipendia na podporu mobility studentů a studentek, hrazená z účelových dotací, 
vyplatila fakulta stipendia tvůrčí, sociální a mimořádná z rozpočtových zdrojů a ze stipendijního fondu. 
Na stipendia bylo v roce 2019 vyplaceno 27 289 tis. Kč. 

Stipendia vyplacená v roce 2019 podle druhu stipendia

Druh stipendia Částka v Kč

Stipendia tvůrčí 4 460 919

Stipendia sociální 36 000

Stipendia mimořádná 5 461 730

Stipendia doktorská 17 330 750

Celkem 27 289 399

Stipendia vyplacená v roce 2019 podle zdrojů a srovnání s rokem 2018

Zdroj stipendií  2019 v Kč 2018 v Kč Podíl

Dotace na doktorská stipendia 16 335 000 17 246 250 94,7 %

Stipendijní fond 4 575 310 4 115 904 111,2 %

Dotace na specifický výzkum 4 190 118 4 130 229 101,5 %

Dotace na zahraniční studenty 194 500 210 500 92,4 %

Provozní příspěvek 1111 898 852 1 019 991 88,1 %

Rozvojové programy 103 726 203 300 51,0 %

CŽV a anglické programy 680 777 560 304 121,5 %

Dotace JmK a MmB 0 103 000 0,0 %

Ostatní zdroje 311 115 162 536 191,4 %

Celkem 27 289 399 27 752 014 98,3 %
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Hospodářský výsledek

V roce 2019 vykázala FSS MU hospodářský výsledek ve výši 1 622 tis. Kč. Z toho 1 070 tis. Kč z hlavní 
činnosti a 552 tis. Kč z doplňkové činnosti. 

Vývoj hospodářského výsledku fakulty od roku 2015

7.2 Přehled pracovišť

Organizační struktura

Od září 2019 začala platit nová organizační struktura FSS MU. Název funkce proděkana pro vnější vzta-
hy byl změněn na proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci a název funkce proděkana pro zahraniční 
vztahy byl změněn na proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů. Nově také vznikla pozice 
proděkana pro strategii a rozvoj. 
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