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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
může to znít jako mnohokrát zopakované klišé, ale přesto se mu nelze vyhnout ani při úvodu k Výroční
zprávě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity za rok 2021: šlo opět o mimořádný rok, který
v důsledku dalších vln pandemie Covid-19 omezoval a modifikoval výukovou, vědeckou, popularizační
a vlastně jakoukoli činnost, které se věnuje široké společenství akademických i neakademických pra‐
covnic a pracovníků, studentů i studentek fakulty. Naštěstí jsme na žádný okruh našich činností ne‐
museli rezignovat, jen jsme museli být kreativnější při hledání nových a vylepšování starých forem.
Omezit jsme museli vzájemná fyzická setkávání, o to víc jsme si ale vážili těch, která se uskutečnit
mohla.
Celý jarní semestr 2021 včetně následného zkouškového období proběhl v online režimu, který jsme si
vyzkoušeli již v jarním a podzimním semestru 2020. Na podzim 2021 jsme mohli začít učit v obvyklé
prezenční formě, která byla postupně v několika krocích víc a víc svazována různými omezeními.
Nicméně podařilo se společným postupem univerzity a fakulty ukončit výuku ve třinácti týdnech se‐
mestru v prezenční podobě, byť v posledních týdnech již s povinnými respirátory. Následující
zkouškové období už opět muselo probíhat v online režimu.
Při pohledu na následující stránky výroční zprávy se ale čtenář může přesvědčit, že nejrůznější pře‐
kážky pro pracovníky a pracovnice fakulty neznamenaly pobídku k tomu, aby zůstali bezradně sedět
s rukama v klíně. Nepolevili ve své snaze o pedagogickou ani vědeckou excelenci. Na fakultu se nám
podařilo přijmout a zapsat ke studiu nejvíce uchazečů za poslední desetiletí, aniž jsme snížili ne‐
podkročitelnou laťku v přijímacím řízení. Pokračuje velké úsilí vyučujících, aby při zachování ná‐
ročnosti studia nedocházelo ke zbytečným neúspěchům ve studiu. Bylo vypsáno přijímací řízení do
dvou nových anglických bakalářských studijních programů, do nichž jsou v mezioborové podobě zapo‐
jeny čtyři katedry. Úspěšně pokračovalo úsilí umisťovat naše vědecké publikace do nejcitovanějších
světových časopisů. Dobrovolníci/e z řad studujících i pracovnic/pracovníků fakulty se věnovali zmír‐
ňování dopadů pandemie či přírodních pohrom. Pokračovala velká viditelnost vědkyň a vědců fakulty
v médiích a různými jinými způsoby šířená uplatnitelnost našich zjištění v praktickém životě. Admi‐
nistrativní pracovnice a pracovníci fakulty se úspěšně snažili vytvářet pro všechno výše zmíněné co
nejvstřícnější a podporující prostředí, tak aby studenti/ky mohli studovat a akademici učit, bádat, po‐
pularizovat.
Mám velkou radost, že jsme těžkými časy prošli se ctí. Ve studentském hodnocení se dokonce opa‐
kovaně ve všech covidem ovlivněných semestrech objevilo, že FSS MU zvládla přechod do prostoru on‐
line výuky a přebývání v něm nejlépe ze
všech fakult. Podařilo se nám také ne‐
soustředit se pouze na hašení akutních
problémů, ale dále jsme se snažili posou‐
vat fakultu dál směrem k excelenci ve
vědě i vzdělávání. Za to, že jsme na to ne‐
rezignovali ani ve chvílích, kdy jsme
přestávali vidět světlo na konci tunelu,
patří všem velký dík.
Stanislav Balík
děkan Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH
STUDIÍ V ROCE 2021

1.1

Orgány fakulty

Vedení fakulty
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / děkan
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. / tajemnice
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D./ proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci (do 31. 1. 2021)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro strategii a rozvoj
doc. 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
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. / proděkanka pro komunikaci (od 25. 10. 2021)
Kolegium děkana v roce 2021
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. / děkan
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. / proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci (do 31. 1. 2021)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. / proděkanka pro komunikaci (od 25. 10. 2021)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. / proděkan pro strategii a rozvoj
doc. 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
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
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra sociální politiky a sociální práce
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra psychologie
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. / vedoucí ústavu, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (do 28.2.2021)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. / vedoucí ústavu, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny (od 1. 3. 2021)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra politologie (do 31. 5. 2021)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. / vedoucí ústavu, Ústav populačních studií
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra environmentálních studií
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Mgr. Otto Eibl, Ph.D. / předseda Akademického senátu FSS MU (do 31. 5. 2021) / pověřený vedoucí,
Katedra politologie (od 1. 6. 2021)
doc. Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. / předseda Akademického senátu FSS MU (od 1. 6. 2021 do
21. 10. 2021)
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. / předseda Akademického senátu FSS MU (od 25. 10. 2021)
Bc. Daniel Jirků / Místopředseda SK AS FSS MU (do 21. 10. 2021)
Bc. Jan Albrecht / Místopředseda SK AS FSS MU (od 25. 10. 2021)

Akademický senát
Akademický senát do 21. 10. 2021
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. / předseda do 31. 5. 2021
doc. Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. / předseda od 1. 6. 2021
Akademická komora
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. – člen od 1. 6. 2021
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Studentská komora
Bc. Barbora Adámková – členka do 20. 6. 2021
Adam Klocek – člen od 21. 6. 2021
Mgr. Mikuláš Černík
Mgr. Sonya Darrow
Bc. Daniel Jirků
Katarína Kováčová
Akademický senát od 25. 10. 2021
Předseda PhDr. Pavel Horák, Ph.D. / předseda
Akademická komora
Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
Studentská komora
Bc. Jan Albrecht
Anna Literová
Markéta Tereza Piáčková
Martin Veselý
Shengyue Wang
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Vědecká rada
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.
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (rezignovala 14. 1. 2021)
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.
doc. Mgr. at Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (jmenována 3. 2. 2021)
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)
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)
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
doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Mgr. Jiří Ammer
Bc. Michaela Špringlová – členka komise do 15. 9. 2021
Mgr. Martina Novotná – členka komise do 20. 9. 2021
Bc. Eliška Beránková – členka komise od 21. 9. 2021
Mgr. Lucie Čejková – členka komise od 21. 9. 2021

1.2

Významné události roku 2021

Fakulta získala HR Award
Fakulta sociálních studií jako první společenskovědní fakulta v České republice získala v roce 2021
certifikát HR Award. Zařadili jsme se tak mezi sedm nově oceněných fakult Masarykovy univerzity,
v minulosti již získala ocenění Přírodovědecká fakulta a CEITEC. Fakulta sociálních studií se tak stala
členem společenství 594 mezinárodně oceněných organizací HR Excellence in Research. Tento evrop‐
ský certifikát uděluje komise výzkumným institucím, které se zavázaly zvyšovat prestižní podmínky
a atraktivitu pro výzkumné pracovníky a pracovnice na mezinárodní úrovni. Díky personální stra‐
tegii HRS4R chceme zlepšit kvalitu a péči o své zaměstnance a zaměstnankyně a vytvořit tak podmínky
pro všechny, kteří participují na excelentním výzkumu v oblasti společenských věd, a přilákat tím za‐
hraniční výzkumníky a výzkumnice. Personální strategie vychází ze 40 principů Evropské charty pro
výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které se zaměřují na
etiku ve výzkumu, otevřený nábor, vhodné pracovní podmínky a profesní rozvoj.

Studenti a studentky FSS se významně zapojili do dobrovolnické činnosti
Ze všech studujících Fakulty sociálních studií se k dobrovolnické činnosti v centru MUNI Pomáhá bě‐
hem pandemie přihlásilo 14,4 procenta studentů a studentek, tzn. každý sedmý studující FSS
dobrovolničil. Tím jsme se zařadili na sdílené druhé místo mezi všemi fakultami Masarykovy
univerzity. Skupinka studentek z Fakulty sociálních studií (Eliška Buršová, Kristýna Fialová, Tereza
Kompauerová, Mgr. Adéla Kubíčková, Alena Smetanová, Bc. Lucie Zikmundová) například přiložila
ruku k dílu v Kontaktním centrum Vlhká, za což obdržely Cenu rektora Masarykovy univerzity. Vě‐
novaly se pomoci lidem bez domova, nabíraly cenné zkušenosti z praxe a zároveň svědomitě plnily své
studijní povinnosti.

Výsledky voleb do Akademického senátu FSS MU
Volby do Akademického senátu FSS MU se konaly elektronicky v Informačním systému MU ve dnech
11.–14. října 2021. Akademičtí pracovníci a pracovnice ze svých řad volili svých 6 zástupců do akade‐
mické komory a studující 5 zástupců do komory studentské. Nově zvolenými senátory a senátorkami
do Komory akademických pracovníků AS FSS MU se stali Irena Kašparová, M.A., Ph.D., Mgr. Kateřina
Fridrichová, Ph.D., doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.,
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. a PhDr. Aneta Pinková, Ph.D. Nově zvolenými senátory a senátorkami do Ko‐
9

mory studentů AS FSS MU se stali Anna Literová, Jan Albrecht, Markéta Tereza Piáčková, Shengyue
Wang a Martin Veselý.

Laureátky Cen rektora MU
Ceny rektora, které každoročně směřují k nejlepším vědcům, vědkyním, studujícím, pedagožkám a pe‐
dagogům na Masarykově univerzitě, v roce 2021 obdržely dvě akademičky z FSS MU. Cenu rektora za
dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu obdržela doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. z Katedry psy‐
chologie. Šárka Portešová se na akademickém poli věnuje výzkumu nadaných dětí. K tématu přistu‐
puje komplexně, zohledňuje jejich vývoj a prověřuje postupy vedoucí k jejich identifikaci. Zabývá se
také systémovými nástroji práce s nadanými dětmi na úrovni krajské či národní politiky a soustředí se
na rozvoj jejich nadání. Na takto zaměřený výzkum obdržela více než dvacet národních i meziná‐
rodních grantů a publikovala celkem 19 článků v databázi WOS.
Cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let obdržela
Mgr. et. Mgr. Alena Macková, Ph.D. Výzkumná pracovnice Katedry mediálních studií a žurnalistiky
a držitelka titulu PhD. v oboru Politologie a magisterského titulu ze Sociologie. Má bohaté zkušenosti
z různých vědeckých pracovišť a na katedře v současné době vede vlastní výzkumný tým, který se za‐
měřuje na roli médií a internetu v proměně politiky, politické komunikace a občanské participace.

Strategický záměr FSS MU na léta 2021–2028
Fakulta sociálních studií má Strategický záměr pro období 2021–2028. Vznikl v těsné vazbě na Strate‐
gický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028, vychází z něj svou strukturou, obsahem,
mnohé z něj přebírá a rozvádí. U vzniku Strategického záměru FSS MU stála celá fakultní akademická
obec. Nejprve jednotliví proděkani a proděkanky jednali o svých návrzích příslušných oblastí se svými
dlouhodobě ustavenými expertními skupinami, přičemž jednání každé z nich bylo otevřeno akade‐
mickým i neakademickým zaměstnancům fakulty. Poté byl takto vzniklý návrh strategického záměru
podroben detailní debatě v pracovní skupině proděkana pro strategii a rozvoj. Jako klíčový aktér byl
následně přizván Akademický senát FSS MU, jehož jednotliví členové mohli vznikající text připomín‐
kovat a jehož Studentská komora uspořádala nad textem záměru online setkání studentů, z něhož vze‐
šla řada připomínek a námětů, které byly poctivě vypořádány. Na svém březnovém zasedání jej pak
Akademický senát FSS MU schválil.
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Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. – cenu MUNI Scientist 2021 obdržel za
svůj podíl na publikaci Political Communication and COVID-19:
Governance and Rhetoric in Times of Crisis. Foto: archiv MU
Miriam Matejova, Ph.D. – získala cenu MUNI Scientist 2021 za
článek s názvem Embracing the Darkness: Methods for Tackling
Uncertainty and Complexity in Environmental Disaster Riggs.
Foto: archiv MU
�omas Smith, Bsc. (Hons), MA, PhD. – oceněn cenou MUNI
Scientist 2021 za článek Social transformation and
postcapitalist possibility: Emerging dialogues between practice
theory and diverse economies publikovaný v časopise Human
Geography. Foto: Mariya Ostrenko
Instalaci mobilních stěn v učebně U21. Foto: Mariya Ostrenko
Opravy ve 2. patře. Foto: Mariya Ostrenko
Mgr. et. Mgr. Alena Macková, Ph.D. – Cena rektora za
mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. – Cena rektora za
dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu.
Eliška Buršová, Kristýna Fialová, Tereza Kompauerová,
Mgr. Adéla Kubíčková, Alena Smetanová, Bc. Lucie Zikmundová
– studentky získaly cenu rektora za dobrovolnictví.
Absolventka PhD studia Lucie Sovová získala Cenu prorektorky
za excelentní výsledky v doktorském studiu v akademickém roce
2020/2021. Foto: archiv Lucii Sovové
Dominika Sladká získala za práci Z nesezdaného soužití do
manželství: Záleží na relativním vzdělání partnerů? cenu
Edvarda Beneše 1. stupně v kategorii sociologie. Foto: archiv MU
21. ročník soutěže studentských psychologických prací katedry
psychologie.
Imatrikulace září 2021. Foto: Tomáš Hrivňák
Podzimní výhled z 5. patra budovy FSS. Foto: Mariya Ostrenko
Projekt Fakescape získal cenu Karla Velikého. Foto: archiv Fakescape
Magisterské promoce 2021. Foto: Mariya Ostrenko
Online státnice Katedry mediálních studii a žurnalistiky v roce
2021. Foto: archiv katedry mediálních studii a žurnalistiky

1.3

Rok 2021 v číslech

2
441
kurzů v angličtině

nové interdisciplinární
bakalářské studijní programy
v anglickém jazyce

1 346

6 279
přihlášek ke studiu

nově zapsaných
studujících

49

676
nových absolventů

zapsaných nových
studentů a studentek
přijatých bez přijímaček

13

2
podpoření stipendisté z
Běloruska

277

74
miliony Kč – tolik získali
výzkumníci a výzkumnice z
fakulty v externích grantových
soutěžích

zveřejněných
publikací

32 805 470

korun vyplacených stipendií

14,4

6
(Pod)Zimních škol
pro středoškoláky

procenta dobrovolníků jsou
studenti a studentky FSS
14
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2

VZDĚLÁVÁNÍ

V oblasti výuky a vzdělávání Fakulta sociálních studií v roce 2021 navýšila počet přihlášek a současně
došlo i k nárůstu počtu nově zapsaných studentů a studentek při zachování požadavků na přijetí.
Kvůli vyšším nárokům na prostory pro výuku byl navýšen počet místností pro seminární výuku.
Došlo především k instalaci mobilních stěn ve třech velkých učebnách (U21, U24, U52), takže každou
z nich lze nyní rozdělit na dvě menší.
Rozšířila se také nabídka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, a to jak vyučovaných domá‐
cími pedagogy, tak těch, jež přednášeli hostující zahraniční vyučující. Celkem bylo na fakultě vyu‐
čováno 441 kurzů v angličtině. Úspěšně proběhla akreditace dvou nových interdisciplinárních ba‐
kalářských studijních programů v anglickém jazyce – Global Challenges: Society, Politics, Environ‐
ment a Politics, Media and Communication. V rámci celoživotního vzdělávání se fakulta zaměřila pře‐
devším na podzimní/zimní školy pro studenty a studentky středních škol (Zimní škola sociální
antropologie, Podzimní škola současné evropské politiky, Zimní škola mezinárodních vztahů,
Podzimní škola sociální práce, Podzimní škola veřejné a sociální politiky, Zimní škola sociologie).

2.1

Přijímací řízení

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce se opět vrátilo do
doby jako před pandemií, pouze testy TSP bylo možné psát výhradně online formou. Stejně tak testy
od společnosti SCIO byly nabízeny výhradně online. Bez ohledu na Covid-19 měli uchazeči v rámci při‐
jímacího řízení do všech českých bakalářských programů opět možnost být přijati bez přijímací zkouš‐
ky. Rozhodující bylo výborné umístění ve středoškolské odborné činnosti v ústředním nebo krajském
kole v jedné z vybraných kategorií. V roce 2021 přijala FSS tímto způsobem 87 uchazečů o studium,
49 z nich se ke studiu zapsalo.
Pandemie také zasáhla do přijímacího řízení na navazujícím magisterském studiu, v zimním běhu
přijímacího řízení bylo nutné posoudit uchazeče výhradně bezkontaktně, v letním běhu již některé
programy přistoupily opět k písemným formám přijímacího řízení nebo k online ústním pohovorům.
Uchazeči a uchazečky o navazující magisterské programy tedy byli posuzováni na základě dodaných
materiálů, jako byly motivační dopis, životopis, bakalářská práce a výpis známek předmětů, nebo na
základě výsledků testů a online pohovorů.
Koronavirová epidemie s sebou přinesla i pozitivní vedlejší efekt v podobě urychlení přechodu vý‐
hradně do digitálního prostředí při zápisech ke studiu. Všechny nezbytné kroky, kromě ověření to‐
tožnosti studujících, bylo možné poprvé v historii fakulty (a univerzity) provést online bez fyzické pří‐
tomnosti na univerzitě. FSS se tak v tomto ohledu zařadila mezi nejprogresivnější fakulty Masarykovy
univerzity i univerzity evropské.
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Přehled počtu podaných přihlášek, přijatých a zapsaných osob v roce 2021 podle stupně studia ve
všech studijních programech
Stupeň studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bakalářské studium

4 746

1 309

718

Magisterské studium

1 460

826

587

73

44

41

6 279

2 179

1 346

Doktorské studium
Celkem

Počet přihlášek, přijatých a zapsaných osob do bakalářského a navazujícího magisterského studia
v roce 2021 podle jednotlivých studijních programů*
Stupeň studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bezpečnostní a strategická studia
(Bc.)

382

149

83

Bezpečnostní a strategická studia
(NMgr.)

105

34

32

Environmentální studia (Bc.)

222

72

45

76

50

37

299

152

63

70

32

20

1 000

333

188

81

59

41

Mezinárodní vztahy (Bc.)

948

415

216

Mezinárodní vztahy (NMgr.)

114

50

33

52

20

14

353

187

73

57

45

28

1 836

140

93

Psychologie (NMgr.)

286

54

46

Sociální antropologie (Bc.)

162

69

36

Environmentální studia (NMgr.)
Evropská studia (Bc.)
Evropská studia (NMgr.)
Mediální studia a žurnalistika (Bc.)
Mediální studia a žurnalistika
(NMgr.)

Mezinárodní vztahy a energetická
bezpečnost (Mgr.)
Politologie (Bc.)
Politologie (NMgr.)
Psychologie (Bc.)
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Stupeň studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Sociologie (Bc.)

568

213

104

Sociologie (NMgr.)

60

58

38

Sociální práce (Bc.)

317

86

45

Sociální práce (NMgr.)

139

130

104

Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje (Bc.)

183

67

31

Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje (NMgr.)

203

168

145

International Relations
and European Politics (Bc. angl.)

144

76

47

Conflict and Democracy Studies
(NMgr. angl.)

50

33

12

Cultural Sociology (NMgr. angl.)

18

14

7

International Relations and
European Politics (NMgr. angl)

49

12

9

Energy Policy Studies (NMgr. angl.)

22

16

6

Sociology (NMgr. angl.)

22

16

5

Public and Social Policy and
Human Resources (NMgr. angl.)

56

32

10

7 874

2 782

1 611

Celkem

* Počty přihlášek, přijatých a zapsaných studentů a studentek jsou v této tabulce vztaženy k jednot‐
livým studijním programům bez ohledu na jednooborové nebo sdružené studium v přihlášce. V přípa‐
dě tedy, že si student/ka podal/a přihlášku do sdruženého studia programů BSS a POL, je přihláška,
přijatý a zapsaný student/ka uveden u obou studijních programů. Celkové počty pak nekorespondují
s celkovými hodnotami uvedenými v tabulce výše.
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Přehled počtu přihlášek, přijatých a zapsaných osob do doktorských studijních oborů v roce 2021
Studijní programy

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Clinical Psychology

2

0

0

Environmentální studia

4

2

2

International Relations
and European Politics

2

0

0

Klinická psychologie

2

1

1

Mediální a žurnalistická studia

9

6

6

Media and journalism studies

1

0

0

Mezinárodní vztahy a evropská
politika

5

5

5

Political Science

3

0

0

Politologie

12

9

8

Psychologie

13

11

11

Psychology

2

0

0

Social Policy and Social Work

2

1

1

Sociální politika a sociální práce

5

4

4

Sociologie

9

5

3

Sociology

2

0

0

73

44

41

Celkem
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2.2

Studijní programy

V roce 2021 fakulta nabízela studium ve 12 bakalářských a 19 navazujících magisterských programech.
Doktorské studium disponuje nabídkou 15 studijních doktorských programů.

Bakalářské studium
V roce 2021 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 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2021 nabízela fakulta 11 studijních programů vyučovaných v českém jazyce a 8 programů v jazy‐
ce anglickém. 2 z nich (viz přehled níže) byly nabízeny ve spolupráci se zahraničními univerzitami
a 2 studijní programy bylo možno studovat na magisterském stupni také v kombinované formě.
Přehled magisterských studijních programů nabízených v roce 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
International Relations and European Politics (do jara 2020 vyučován jako European Politics)
Sociology
Public and Social Policy and Human Resources
European Governance (nabízen ve spolupráci se zahraniční univerzitou)
20

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

Doktorské studium
V roce 2021 nabízela fakulta celkem 8 českých a 7 anglických doktorských studijních programů.
Přehled doktorských studijních programů nabízených v roce 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clinical Psychology
Environmentální studia
International Relations and European Politics
Klinická psychologie
Media and journalism studies
Mezinárodní vztahy a evropská politika
Mediální a žurnalistická studia
Political Science
Politologie
Psychologie
Psychology
Social Policy and Social Work
Sociální politika a sociální práce
Sociologie
Sociology

2.3

Bilance studia

K 31. 10. 2021 studovalo na FSS MU celkem 3 221 aktivních studentů a studentek bakalářských, magis‐
terských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě.
Rok 2021 byl opět poznamenán epidemií COVID-19, na kterou musela zareagovat Fakulta sociální
studií snad ve všech oblastech svého působení. Proto za největší úspěch považujeme bezproblémové
zvládnutí online výuky vč. zkoušení a státnic (FSS byla např. studenty opět hodnocena jako fakulta,
která nejlépe zvládla přechod do online prostoru). Na fakultě v roce 2021 probíhala pilotáž a vyla‐
ďování nové aplikace prevence studijních rizik, v rámci které bylo intenzivně řešeno nastavení ISu
v pomoci předcházení studijní neúspěšnosti. 5., 12. a 19. března 2021 pak proběhla série online seminá‐
řů o studijní neúspěšnosti, které se účastnilo Poradenské centrum MU a garanti studijních programů.
Současně FSS velmi bedlivě sleduje statistiky a indikátory spojené s problematikou studijní neú‐
spěšnosti.
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Přehled počtu aktivních studentů a studentek v bakalářských a navazujících magisterských stupních
studia v letech 2017–2021 ve všech studijních programech
Stupeň studia

2017

2018

2019

2020

2021

Bakalářský prez.

1 564

1 636

1 622

1 656

1 788

Bakalářský komb.

96

51

29

14

5

Magisterský prez.

1 012

941

865

941

949

260

289

203

232

292

2 932

2 917

2 719

2 843

3 034

Magisterský komb.
Celkem

Přehled počtu absolventů a absolventek v bakalářských a navazujících magisterských stupních studia
v letech 2017–2021 ve všech studijních programech
Stupeň studia

2017

2018

2019

2020

2021

Bakalářský prez.

340

325

348

376

358

Bakalářský komb.

24

22

17

12

8

Magisterský prez.

358

343

347

271

269

Magisterský komb.

77

63

76

75

41

799

753

788

734

676

Celkem

Přehled počtu aktivních studentů a studentek a absolventů a absolventek v doktorském stupni studia
v letech 2017–2021
Rok

Počet studentů/studentek

Počet absolventů/absolventek

2017

204

32

2018

183

23

2019

184

16

2020

198

27

2021

187

26

1 008

128

Celkem
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V prezenční a kombinované formě doktorského studia měla k 31. 10. 2021 FSS MU celkem 187 aktivních
studentů a studentek. Oproti předcházejícímu roku 2020 došlo k mírnému poklesu počtu aktivních
studujících a srovnatelnému počtu absolventů a absolventek. V roce 2021 úspěšně absolvovalo 26 stu‐
dentů a studentek doktorských studijních programů.

2.4

Stipendijní programy

V Soupisu stipendijních programů FSS MU pro rok 2021 došlo k několika změnám. Těmi nejzá‐
sadnějšími jsou: Vznikl zcela nový stipendijní program 6A pro studenty aktivní v orgánech fakulty.
Zrušila se podmínka spoluautorství s akademickým pracovníkem FSS pro přiznání publikačního
stipendia 2B. Došlo k vyjasnění, která stipendia mohou čerpat jen studenti českých a která i studenti
anglických studijních programů. Došlo k výraznému navýšení prostředků v programu 3D – stipendijní
program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů dok‐
torských studijních programů. Došlo k navýšení koeficientu životního minima rodiny z 2,0 na 3,0
v programu 5A. Ve stipendiu 6B došlo k rozšíření účelu směrem ke třetí roli univerzity a posilování
společenské odpovědnosti.

Přehled stipendijních programů realizovaných v roce 2021
1. Stipendijní programy ocenění děkana
1A Stipendijní program pro udělování Cen děkana Fakulty sociálních studií
1B Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy
2. Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů
2A Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů fakulty
v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
2B Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty
2C Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty
3. Stipendijní programy mobilit
3A Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakulty
3B Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty
3C Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe
3D Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních
pobytů studentů DSP
4. Stipendijní programy studentských asistentů
4A Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť fakulty
4B Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť fakulty
4C Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a reprezentačních aktivit
fakulty
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5. Stipendijní programy sociální
5A Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty
5B Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením
5C Sociální stipendijní program pro studenty-rodiče fakulty
6. Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti
6A Stipendium pro studenty aktivní v orgánech fakulty
6B Stipendium na podporu kulturní a spolkové činnosti

2.5

Úspěchy a ocenění studentů
a studentek

Cena rektora pro dobrovolnictví
Cenu rektora za dobrovolnictví získaly studentky Eliška Buršová, Kristýna Fialová, Tereza Kompaue‐
rová, Mgr. Adéla Kubíčková, Alena Smetanová, Bc. Lucie Zikmundová.

Cena děkana FSS MU
Cenu děkana pro vynikající studenty bakalářského studia získal Bc. Jaroslav Sýkora.
Cenu děkana pro vynikající studenty magisterského studia získal Bc. Petr Uhlíř.
Cenu děkana pro vynikající studenty doktorského studia získala Mgr. Michal Tóth.
Cenu děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů získala Evangeline Moore.

Cena Inocence Arnošta Bláhy za nejlepší bakalářské práce
Cena I. A. Bláhy se uděluje každoročně za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kate‐
der za jednotlivé studijní programy. V roce 2021 byli oceněni:
Bc. Eva Čivrná: Depressionista: role nemocného perspektivou genderu (Sociologie)
Bc. Simona Galbavá: Vliv ostrakismu na sociálních sítích na reflexivní a reflektivní reakce uživatelů
(Psychologie)
Bc. Natálie Lošková: Studentská mobilita jako rituál přechodu (Sociální antropologie)
Bc. Dalibor Máslo: Význam dobrovolnictví a strategie náboru a udržení dobrovolníků u vybraných or‐
ganizací poskytujících sociální služby (Veřejná politika a lidské zdroje)
Bc. Karel Němeček: Internet memes as reservoirs of meaning: Interpreting the Doomer (Sociologie)
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Bc. Nikoleta Nemečkayová: �e Role of the Uyghur Minority in Sino-Turkish Relations (Mezinárodní
vztahy)
Bc. Eduard Převlocký: Pirate Parties of Europe: Built to Last or Destined to Crumble? (Evropská studia)
Bc. Natálie Sabolčiková: Profesionální hranice pomáhajících pracovníků výchovných ústavů (Sociální
práce)
Bc. Václav Šmatera: Analýza postojů politických stran a hnutí při přijímání novely insolvenčního záko‐
na (Politologie)
Bc. Hana Tománková: Mediální reprezentace Grety �unberg v internetovém periodiku Reflex.cz (Me‐
diální studia a žurnalistika)
Bc. Julie Vinklová: Fenomén guru a využívání nových médií (Bezpečnostní a strategická studia)

Ceny Arnošta Heinricha
Cenu Arnošta Heinricha vyhlašuje každoročně Katedra mediálních studií a žurnalistiky ve spolupráci
se Syndikátem novinářů České republiky. Studenti v ní mohou být oceněni za nejlepší tvůrčí (produk‐
tové) bakalářské práce. V roce 2021 tuto cenu získali:
Kateřina Hlaváčková za práci Důvody nepřijetí novely o stejnopohlavním manželství – série rozhovorů
pro online deník Aktuálně.cz.
Tereza Liczmanová za práci Soubor rozhovorů přibližující život v minulém století pro Moravskoslez‐
ský deník.
Markéta Kunclová za práci Život za život – dokumentární film.

Ocenění studentů mimo univerzitní prostředí
Projekt Fakescape získal cenu Karla Velikého. Ocenění od roku 2008 každoročně udělují Evropský
parlament a Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách za projekty, za nimiž stojí mladí
lidé a které pomáhají k rozvoji Evropy. Díky projektu Fakescape získala Česká republika první místo
v soutěži poprvé v historii, porotu oslovili svým programem výuky mediální gramotnosti a kritického
myšlení.
Mgr. Patrik Gažo, doktorský student a odborný pracovník Katedry environmentálních studií, získal
cenu Young Author Prize na mezinárodní konferenci GERPISA 2021, se kterou se pojí i finanční
ohodnocení a možnost publikace ve speciálním čísle akademického časopisu �e International Journal
of Automotive Technology and Management (IJATM).
Tým studujících Katedry mediálních studií a žurnalistiky (Renáta Milecová, Ema Klubisová, Oliver
Eredia, Vilém Dojiva, Adéla Wachtarzová, Esther Hyhlíková) pod vedením vyučujícího Tae-Sik
Kima získal „Special Award“ od starosty Soulu (Korea) za prezentaci excelentního návrhu v rámci 2021
Human City Design Workshop. Ten usiluje o řešení problémů městského prostředí prostřednictvím
udržitelného designu, který pomáhá soužití člověka a životního prostředí.
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Bc. David Kremeník z Katedry psychologie, koordinátor dobrovolníků, získal cenu Křesadlo – Jihomo‐
ravský kraj. Touto cenou bývají každý rok oceněni dobrovolníci za svou nezištnou práci v různých
oblastech.
Bc. Daniel Vokál z Katedry psychologie obdržel první místo v magisterské sekci soutěže v rámci Mezi‐
národních studentských psychologických dnů.
První místo v Ceně Miloslava Petruska ve studentské soutěži o nejlepší odbornou sociologickou stať
v časopise získal Jan Váňa z Katedry sociologie za práci �eorizing the Social �rough Literary Fiction:
For a New Sociology of Literature. Cultural Sociology 2020, Vol. 14(2), 180–200. Druhé místo ve stejné
soutěži obdržela Alica Rétiová z Katedry Sociologie s textem �e role of helping discourse in the
‘conflict over family’ in Slovakia. European Journal of Cultural and Political Sociology 2020, 8:1, 81–107.
Cenu Edvarda Beneše v oblasti Sociologie získala Dominika Sladká z Katedry sociologie za soutěžní
práci Z nesezdaného soužití do manželství: Záleží na relativním vzdělání partnerů?
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3

INTERNACIONALIZACE

I v roce 2021 pandemie Covidu-19 proces internacionalizace fakulty zkomplikovala, ale rozhodně ho
nezastavila. Řada studentek a studentů navzdory obtížné situaci absolvovala studijní pobyty v za‐
hraničí, případně na zahraničních univerzitách studovala online z domova. Podobně na FSS studovali
zahraniční studenti jak v rámci výměnných programů, tak v rámci studijních programů v anglickém
jazyce. Velmi intenzivně probíhala i výuka předmětů zahraničních kolegyň a kolegů. Hlavním rozdí‐
lem tak nebyl ani počet, nýbrž online forma výuky.
Pandemie ani její důsledky, jako znemožněné cestování do zahraniční, nezabránily navazování
a dojednávání spolupráce s dalšími zajímavými partnerskými univerzitami (např. s University of Ul‐
san z Jižní Koreje).
V roce 2021 se na FSS MU poprvé uskutečnily bakalářské a magisterské promoce v anglickém jazy‐
ce a to navíc v hybridní formě. Účastnit se jich tak mohli absolventi a absolventky anglicky vyu‐
čovaných programů prezenčně, ale i na dálku pomocí platformy ZOOM. Pro jejich hosty, kteří nemohli
do České republiky například kvůli pandemickým opatřením docestovat, jsme celou ceremonii vysílali
na fakultním youtubovém profilu.

3.1

Studijní programy vyučované
v anglickém jazyce a výuka
v cizích jazycích

V roce 2021 došlo k dalšímu rozšíření nabídky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce (441), a to
jak vyučovaných domácími pedagogy, tak těch, jež přednášeli hostující zahraniční vyučující. Jako
příklad lze uvést předměty Female heroine in television and movies, �e Mediated Politics of Everyday
Life, International Sanctions, EU crisis management, �e Politics of Enmity: �eory and Practice, Qua‐
litative Research in Security Studies atd.
Studenti a studentky všech magisterských studijních programů měli rovněž možnost navštěvovat
unikátní interdisciplinární online předmět Facing C-19 Pandemic: Israel as a Case Study, v jehož rámci
vystoupila řada předních izraelských expertek a expertů – z univerzit, ozbrojených sil, zdravotnictví.
V předmětu vystoupila s přednáškou o diplomacii v době pandemie i současná izraelská velvyslankyně
v České republice H. E. Anna Azari.
Úspěšně proběhla akreditace dvou nových interdisciplinárních bakalářských studijních progra‐
mů v anglickém jazyce – Global Challenges: Society, Politics, Environment a Politics, Media and Com‐
munication. Jejich výuka bude zahájena v září 2022 a dále tak obohatí širokou nabídku anglických stu‐
dijních programů na všech třech stupních studia: 1 bakalář ský, 9 magisterských (včetně 1 doubledegree a 2 joint-degree) a 7 doktorských programů.
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Přehled studijních programů akreditovaných v angličtině a počet osob
studujících v daném programu
Bakalářské studijní programy nabízené FSS MU
• International Relations and European Politics (128)
Magisterské studijní programy nabízené FSS MU
•
•
•
•
•
•

Conflict and Democracy Studies (26)
Cultural Sociology (10)
Energy Policy Studies (14)
Public and Social Policy and Human Resources (16)
Sociology (10)
International Relations and European Politics (23)

Magisterské studijní programy nabízené ve spolupráci se zahraniční univerzitou
• European Governance (19)
• Joint Degree in Cultural Sociology (5)
• Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (10)
Doktorské studijní programy nabízené FSS MU
(15 studentů a studentek v roce 2021)
• 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 celosvětovou pandemii se výjezdy studentů v roce 2021 držely na vysoké úrovni.
Studijního nebo pracovního pobytu přesahujícího 30 dnů se zúčastnilo v roce 2021 celkem
283 studentů. 33 z těchto mobilit bylo virtuálních. Studentům programu Erasmus bylo umožněno stu‐
dovat na zahraničních univerzitách také online z domova. Celkem se v programu Erasmus+ jednalo
o 183 studijních pobytů. Zahraniční pracovní stáž v délce alespoň třiceti dní absolvovalo 57 osob. Další
studenti a studentky strávili svou studijní stáž v partnerských institucích nebo vyjeli jako freemoveři
či stipendisté celostátních stipendijních programů.
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Ze stipendijního fondu FSS MU byly podpořeny výjezdy 53 studentů a studentek. U 7 z nich se
jednalo o podporu krátkodobých výjezdů jako např. účast na zimních školách a workshopech, aktivní
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 46 osob.
Fakulta sociálních studií v roce 2021 pokračovala v podpoře 2 stipendistů – studentů z Běloruska,
kteří mají znemožněn přístup ke vzdělání ve své zemi.
Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2021 vyjeli do zahraničí na více než 30 dnů
Program

Počet studentů/studentek

AKTION

2

CEEPUS

3

Erasmus+ včetně mimoevropského

183

Freemover

11

Ostatní

9

Partnerské instituce FSS

5

Partnerské instituce MU

8

Pracovní stáže

57

Celkem

278

Studentů a studentek přijíždějících ze zahraničí bylo v roce 2021 celkem 192. Z toho 143 v rámci evrop‐
ského programu Erasmus+ a 18 v rámci mimoevropského programu Erasmus+ ICM. 16 osob pak přijelo
z partnerských univerzit. 6 studentů přijelo jako vládní stipendisté.
Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2021 přijeli ze zahraničí na více než třicet dnů
Program

Počet studentů/studentek

CEEPUS

1

Erasmus+ včetně mimoevropského

161

Vládní stipendisté

6

Partnerské instituce FSS

2

Partnerské instituce MU

14

Celkem

192
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Přehled studentských mobilit v letech 2016–2021
Mobilita přesahující 30 dní

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vyjíždějící studenti a studentky

334

328

324

300

192

278

Přijíždějící studenti a studentky

311

238

240

210

155

192

Mobilita zaměstnanců a zaměstnankyň
Zaměstnaneckou mobilitu v roce 2021 stále silně poznamenala celosvětová pandemie nemoci
Covid-19. Během roku se na Fakultě sociálních studií uskutečnilo celkem 66 zahraničních cest. V rámci
programu Erasmus+ absolvovalo výukové pobyty 6 vyučujících. Na pracovní stáže Erasmus+ vyjelo
5 zaměstnanců. Další pracovníci a pracovnice fakulty vystoupili na zahraničních konferencích
a workshopech a zúčastnili se přednáškových a studijních pobytů a pracovních jednání.
Přehled mobilit zaměstnanců a zaměstnankyň FSS MU v letech 2016–2021

Počet osob vyjíždějících
do zahraničí

2016

2017

2018

2019

2020

408

418

422

489

51

2021
5 166

Zahraniční návštěvy
V roce 2021 mohlo na fakultu přicestovat pouze 7 zahraničních akademiků či akademiček, 2 z nich
v rámci programu Erasmus.

3.3

Infrastruktura mezinárodní
spolupráce

Fakulta sociálních studií má uzavřeno 10 smluv s partnerskými univerzitami mimo Evropskou unii
s mobilitní doložkou o výměně studujících a akademických pracovníků.
I v roce 2021 pokračovala spolupráce v rámci tematické sítě programu CEEPUS Europe from the Vi‐
segrad Perspective, koordinovaná Jagellonskou univerzitou v polském Krakově. V rámci této sítě jsme
přijali 1 studentku a 9 našich studentů a studentek se zúčastnilo online letní školy „EUtopia 2021-27?
Visions and Missions of Europe“ organizované partnerskou univerzitou v Pécsi.
Tradiční letní škola Energy Security Summer School se kvůli pandemii nekonala.
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4

VĚDA A VÝZKUM

Na vědeckém poli byla největším úspěchem Fakulty sociálních studií v roce 2021 vysoká úspěšnost
v grantové soutěži GA ČR – podpořeno bylo 10 projektů. V externích grantových soutěžích získali vý‐
zkumníci a výzkumnice z fakulty prostředky v hodnotě 74 miliony Kč.
K FSS je za rok 2021 dedikováno 277 publikací. Z toho 70 % publikací ve WoS/Scopus. Ze všech pu‐
blikací WoS FSS publikovala 62 % v Q1/Q2. V DEC1 bylo publikováno 5 % FSS WoS publikací.
Výrazného úspěchu dosáhla doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D., která se se svou žádostí
ERC Starting dostala do druhého kola výběrového řízení.
Celkem tři pracovníci/pracovnice získali v roce 2021 Fulbrightovo stipendium.
Do každoročního hodnocení kvality doktorských studijních programů jsme přidali oblasti týkající
se kvality spolupráce a komunikace mezi školitelem a doktorandem. Zajímáme se o to, jak se školitelé
svým doktorandům věnují. V doktorském studiu jsme sjednotili požadavky na kvalitu publikací dokto‐
randů. V průběhu svého studia musí studenti a studentky publikovat nejméně dvě publikace, jedna
publikace článek ve WoS Q1–Q3, druhá publikace článek ve WoS nebo Scopus nebo zahraniční nebo
domácí monografie či kapitola v zahraniční monografii.
Celkem 10 doktorandů jsme podpořili částkou 490 tis. Kč při realizaci jejich výzkumných projektů.
Zvýšili jsme finanční podporu zahraničních vzdělávacích aktivit doktorandů a jejich dlouhodobých
zahraničních stáží. V případě trvání zahraniční stáže déle než 3 měsíce získal doktorand 1000 EUR na
každý měsíc pobytu do maximální výše 6 měsíců. Na tuto podporu jsme využili 900 tisíc Kč.

4.1

Výzkumné projekty podpořené
z externích zdrojů

V roce 2021 získala FSS MU na podporu výzkumných grantových projektů celkem 71 mil. Kč. Z toho
2,6 mil. Kč od zahraničních poskytovatelů. Celkem 29 mil. Kč jsme získali na projekty základního vý‐
zkumu a 42 mil. Kč na projekty aplikovaného výzkumu.
Získali jsme jeden projekt GAČR EXPRO s názvem Expertise in authoritarian societies. Human
sciences in the socialist countries of East-Central Europe v hodnotě 28 mil. Kč. A také na poli základní‐
ho výzkumu pětiletý projekt Ministerstva vnitra s názvem Resilience ozbrojených sil a ozbrojených
bezpečnostních sborů vůči hybridním hrozbám v hodnotě 18 mil. Kč.
Podali jsme 4 návrhy projektů Horizont 2020, 3 návrhy projektů Horizont Evropa, 45 návrhů
projektů GAČR a 2 návrhů projektů TAČR.
V roce 2021 jsme zahájili realizaci 9 projektů a celkem jsme realizovali 60 výzkumných projektů.
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Přehled počtu zahájených výzkumných projektů v jednotlivých grantových programech v letech
2017–2021
Program

2017

2018

2019

2020

2021

EU / H2020

0

2

0

3

1

EU / OKP / COST

0

0

1

1

0

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

12

8

8

7

3

TA ČR / BETA, BETA2, ERA-NET, ÉTA, OMEGA,
THÉTA

0

6

11

7

3

Ostatní výzkumné projekty

12

7

3

5

2

Celkem

24

23

23

23

9

4.2

Ostatní rozvojové
a vzdělávací projekty

V roce 2021 jsme na FSS MU realizovali kromě výzkumných projektů také dalších 28 rozvojových
a vzdělávacích projektů v celkové hodnotě 50 mil. Kč. Z toho 41 projektů bylo realizováno v rámci pod‐
pory OP VVV.
Zahájili jsme také realizaci projektu s názvem Virtual Education Readiness Semester – Adaptive
Toolbox for an International Learning Experience v rámci EU / Erasmus+ Klíčová akce 2 / Strategická
partnerství za 1,2 mil. Kč a projekt s názvem Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vě‐
dění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii v rámci EHP
2014 – 2021: Vzdělávání / Institucionální spolupráce za 0,9 mil. Kč.

4.3

Publikační činnost

V roce 2021 jsme uveřejnili celkem 277 publikací. Z toho 124 publikací (cca 45 %) v časopisech Web of
Science (WoS) a 70 publikací (cca 25 %) v časopisech Scopus (SC).
Z článků zveřejněných v časopisech z databáze WoS 62 % jsme publikovali v časopisech v prvním
(Q1) a druhém kvartilu (Q2). V prvním decilu (DEC1) jsme publikovali cca 5 % našich WoS výstupů.
Nejvíce WoS publikací v DEC1 (3) publikovali pracovníci a pracovnice Katedry mediálních studií
a žurnalistiky. Nejvíce WoS publikací v Q1 a Q2 (18) publikovali pracovníci a pracovnice Katedry psy‐
chologie a Katedry sociologie. Nejlepší poměr publikací WoS Q1 a Q2 z celkového počtu WoS publikací
(87 %) měl IRTIS.
V prestižních zahraničních nakladatelstvích jsme publikovali 4 monografie.
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4.4

Výzkumná pracoviště

Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti
IRTIS je výzkumný tým, jehož členky a členové se zabývají výzkumem sociálních, psychických, socio‐
logických a politických dopadů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií
(ICT). Podílí se také na organizaci každoroční mezinárodní konference Cyberspace a vydává časopis
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. V roce 2021 byly řešeny například
tyto projekty: Souvislosti mezi zkušenostmi s online obsahy týkajícími se zdraví a fyzického vzhledu
a well-beingem u českých dospívajících, nebo Youth Skills.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
IVDMR je psychologickým výzkumným pracovištěm na FSS MU. Zabývá se širokým spektrem témat
z oblastí od sociální a vývojové psychologie, přes psychometriku a metodologii až po nové výzvy
dnešního světa, například behaviorální závislosti či stárnutí populace. Disponuje silným metodolo‐
gicko-statistickým zázemím, což mu umožňuje provádět kvalitní základní a aplikovaný výzkum i vy‐
víjet nové psychodiagnostické metody. Institut úzce spolupracuje s Katedrou psychologie FSS MU a po‐
dílí se na výuce studentů a studentek. Zároveň vytváří podmínky a příležitosti pro jejich zapojení do
stávajících výzkumných projektů. V roce 2021 byly řešeny například tyto projekty: Aktuální otázky
psychologie zdraví – sexualita a online behaviorální závislosti, Proměny partnerských vztahů ve star‐
ším věku nebo Závislost na hraní počítačových her v longitudinální a psychodynamické perspektivě.

Mezinárodní politologický ústav
Mezinárodní politologický ústav navazuje na dlouholetou tradici politologického bádání na Masary‐
kově univerzitě. Svou činností přispívá ke kultivaci a rozvoji politologie, mezinárodních vztahů a ev‐
ropských studií a k jejich zpřístupnění odborné a širší zainteresované veřejnosti. Ústav se aktivně podílí
na formování těchto oborů tím, že iniciuje a realizuje vlastní výzkumné projekty, pravidelně zveřejňuje
výsledky svého výzkumu v periodických i neperiodických publikacích, koordinuje a organizuje konání
odborných konferencí, seminářů a přednášek na aktuální společenská témata.

4.5

Úspěchy a ocenění akademiků
a akademiček

Ceny rektora MU
Cenu rektora za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu získala v oblasti společenských a hu‐
manitních věd doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Cenu rektora za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let získala v oblasti spole‐
čenských a humanitních věd Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
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Ceny děkana
Cenu děkana v oblasti výuky získal prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Cenu děkana v oblasti výzkumu získali Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. a Christian Kim‐
mich, Ph.D., M.Sc.
Cenu Iva Možného v oblasti společenského přínosu získala Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Ceny MUNI SCIENTIST 2021 Grantové agentury MU
Cenu MUNI SCIENTIST získal Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. za publikaci Political Communication and
COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis vydanou Routledge, kdy byl jedním z editorů.
Na knize spolupracoval s dalšími vědci z Velké Británie, Itálie a Spojených států amerických. V pub‐
likaci jsou porovnávány a zanalyzovány politické komunikační reakce na vypuknutí a šíření COVID-19
ve 27 zemích, Evropské unii a Světové zdravotnické organizaci. Mimo jiné byly zjištěny faktory, které
měly vliv na ochotu lidí dodržovat opatření.
Cenu MUNI SCIENTIST získala Miriam Matejova za článek s názvem Embracing the Darkness:
Methods for Tackling Uncertainty and Complexity in Environmental Disaster Riggs, který napsala
společně s Chadem M. Briggsem z University of Alaska. Článek byl vydán v odborném časopisu Global
Environmental Politics v únoru 2021 a zabývá se scénáři a simulacemi, které mohou pomoci vědcům
identifikovat, hodnotit a komunikovat řešení komplexních problémů a rizik.
Cenu MUNI SCIENTIST získal �omas Smith, za článek Social transformation and postcapitalist possi‐
bility: Emerging dialogues between practice theory and diverse economies publikovaný v časopise Hu‐
man Geography, který má být výchozím referenčním bodem pro budoucí multidisciplinární výzkum
sociálních inovací, sociální transformace a heterodoxní ekonomie.

4.6

Profesorská a habilitační
řízení

V roce 2021 byli rektorem MU na návrh Vědecké rady FSS MU docenty/
docentkami jmenováni
doc. Vratislav Havlík, Ph.D., Politologie, 1. 2. 2021 jmenování docentem
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD., Sociální psychologie, 1. 4. 2021 jmenování docentem
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D., Sociologie, 1. 4. 2021 jmenování docentkou
doc. Robert Braun, Sociologie, 1. 12. 2021 jmenování docentem
doc. PhDr. Ondřej Ditrych, Ph.D., Politologie, 1. 12. 2021 jmenování docentem
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5

STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ
ZÁZEMÍ

5.1

Ústřední knihovna FSS MU

I v roce 2021 jsme čelili pokračování celosvětové pandemie Covid-19 a v jejím důsledku protiepide‐
mickým opatřením, která zasáhla převážně poskytované služby uživatelům ve studovnách. Díky za‐
městnancům a zaměstnankyním knihovny se však uživatelé a uživatelky dostali k tištěné literatuře
i během nejpřísnějších opatření a vzhledem ke zkušenostem s omezováním provozu nebyl dopad re‐
strikcí tak výrazný. Navázali jsme na dobré zkušenosti s nastavením služeb v online prostředí, velkou
pozornost jsme věnovali cílené a intenzivní podpoře studujících při práci s databázemi, nabízeli vzdá‐
lený přístup Portálu e-zdrojů MU, Národní digitální knihovny a do E-prezenčky. Nadále jsme tak zajiš‐
ťovali přístup ke kvalitním informacím v tištěné i elektronické podobě a poskytovali profesionální kni‐
hovnické služby a podporu pro studijní, pedagogickou, odbornou a vědecko-výzkumnou činnost.
V roce 2021 se podařilo zásadním způsobem aktualizovat webové stránky knihovny a přejít na jednotné
univerzitní prostředí. Hlavní snahou bylo zlepšit orientaci ve službách knihovny jak pro akademickou obec,
tak i pro veřejnost. Veškeré informace, které knihovna nabízí v rámci podpory studentům, studentkám
a akademickým pracovníkům a pracovnicím, jsou nyní dostupné v sekci Podpora studia a vědy.
Úzká spolupráce s Asociací knihoven vysokých škol ČR vyústila ve spolupořádání 3. ročníku semi‐
náře KAM 2021 pro ředitele a vedoucí vysokoškolských knihoven. Seminář úvodním slovem zahájil
děkan FSS prof. Stanislav Balík a vyvrcholením této odborné akce byla přednáška doc. Jakuba Macka
na téma Blíž, víc, intenzivněji: Budoucí trajektorie vztahů mezi výzkumnými a knihovnickými týmy.
Koncem roku 2021 se knihovna zapojila do projektů CARDS (výběr knihovního systému nové
generace) a do projektu CRP18+.

5.2

Fond knihovny

Do knihovního fondu bylo v roce 2021 zpracováno 1 968 knih a 83 e-knih, odebírali jsme 89 periodik.
Akviziční oddělení bylo zapojeno do služby Obalkyknih.cz, projektu Moravské 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 harmo‐
nizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází sNárodní autority NK ČR a jejich koopera‐
tivní tvorba.
Velké poděkování patří donátorům knihovny, především za knihy z oboru mezinárodních vztahů
od Japan Institute of International Affairs, pedagogicko-psychologickou literaturu z pozůstalosti
PhDr. Jana Berana, obsáhlý knižní dar od RNDr. Petra Zemana, publikace z oboru psychologie od
doc. Lacinové i četné knižní a časopisecké dary od absolventů naší fakulty.
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Činnost akvizice se v roce 2021 zaměřila na tradiční vyřizování požadavků na nákup knih z projek‐
tů a grantů a nových knižních titulů do knihovny. Evidovali jsme zvýšený nárůst požadavků na nákup
e-knih v systému Proquest Ebook Central – Demand Driven Acquisition. Možnosti nákupu konkrétní
e-knihy na základě přímého požadavku od uživatelů ocenili především studující, kteří e-knihy využili
ke zpracovávání závěrečných či seminárních prací.

Elektronické informační zdroje
Pokračoval přístup do více než 40 elektronických informačních zdrojů – databází, elektronických ko‐
lekcí časopisů a e-knih od prestižních vydavatelství, převážně formou vzdáleného přístupu. Osvědčila
se databáze českých odborných e-knih Bookport, v roce 2021 bylo staženo 5 707 knih. Podařilo se
dokoupit chybějící ročníky do dílčích kolekcí v databázi Annual Reviews – Sociology, Anthropology,
Law and Social Sciences a Organizational Psychology. Mezi nejvýznamnější zkušební přístupy patřily
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) a BBC Monitoring.
V rámci MU jsme se podíleli na provozu systému E-prezenčka, který umožňuje časově omezené
virtuální půjčování knih z fondu knihoven Masarykovy univerzity. K dispozici byl český citační
manažer Citace PRO Plus na podporu publikačních aktivit.
Vzhledem k pozitivním ohlasům jsme i pro rok 2021 zakoupili licence programu Grammarly Pre‐
mium, který slouží ke kontrole anglicky psaných textů.

5.3

Podpora vědy a výzkumu

Knihovna pokračovala se zakládáním a správou identifikátorů vědce (ORCID, ResearcherID
a ScopusID). Proběhla každoroční kontrola jednotlivých profilů.
V roce 2021 jsme vypracovali pro osm zájemců podklady pro habilitační řízení a k řízení ke
jmenování profesorem.
Zpracovali jsme citační ohlasy pro šest projektů GAČR a průběžně poskytovali konzultace týkající
se citačních databází WoS, Scopus a nástroje Google Scholar.
Aktivně jsme podporovali otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access + Open Data).
Knihovna je personálně zapojena do projektu HR4MUNI OA, který si klade za cíl definovat a nastavit
politiku, infrastrukturu a systematickou podporu pro rozvíjení otevřené vědy (Open Science) na MU.
Do správy knihovny spadá také agenda evidence publikací určených pro odvod do RIV. V roce 2021
knihovna na základě obdržených oznámení zaevidovala 197 nových publikací autorů z FSS. Dalších
302 záznamů prošlo kontrolou tak, aby při exportu do databáze RIV byly záznamy přesné a odpovídaly
stávající Metodice 17+.

Open Science
Význam podpory Open Science výrazně narůstá díky projektovým podmínkám Horizon Europe, které
již vyžadují plnění Open Access a Open Data u všech projektů a obsahují detailnější specifikaci podmí‐
nek než u předchozích evropských rámcových programů.
Knihovna je zapojena do projektu HR4MUNI OA, který řeší Open Science na celouniverzitní úrovni
a poskytuje komplexní služby v oblasti Open Science (Open Access a Open Data), zejména: Poradenství při
výběru časopisu s ohledem na možnosti plnění Open Access, komunikace s vydavatelem, prevence predá‐
torských časopisů a konferencí. Zajištění plnění podmínky OA Green uložením a odpovídajícím nastavením
parametrů souboru do repozitáře MUNI (licence Creative Commons, nastavení časového embarga pro zve‐
řejnění). Individuální konzultace v oblasti Open Science pro vědce včetně poradenství pro výběr vhodného
repozitáře pro ukládání výzkumných dat. Podporu pro Data Management Plan. Vzdělávací a osvětová
činnost v oblasti Open Science pro vědce a administrativní pracovníky univerzity (školení, workshopy).
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5.4

Zajímavá data 2021

3 000+

2 400 tis.

200+
aktivních registrovaných
uživatelů a uživatelek

studentů a studentek prvních
ročníků seznámeno
se službami knihovny
Kč za literaturu a elektronické
informační zdroje

174
téměř

50 000

72 tis.

naskenovaných knih
do E-prezenčky

Kč hodnota
knižních darů

návštěv knihovny

150
150 000+

+

67

otevřených dnů v roce
s plným provozem

návštěv www stránek
knihovny

40

dnů s omezeným
provozem
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6

FSS MU A TŘETÍ ROLE
UNIVERZITY

Fakulta sociálních studií se snaží být nejen vzdělávací a vědeckou, ale i společensky aktivní institucí.
Během pandemie se do dobrovolnické činnosti zapojil téměř každý sedmý studující FSS MU. Nadále
pokračuje zapojení dobrovolníků z fakulty do fungování Denního centra pro lidi bez domova ve
Vlhké ulici v Brně. V nově vzniklém Kontaktním centru Vlhká působila také skupina studentek, za
což obdržely Cenu rektora Masarykovy univerzity. Celouniverzitní dobrovolnické centrum MUNI PO‐
MÁHÁ evidovalo v roce 2021 jedenáct procent dobrovolníků a dobrovolnic z FSS MU. Pomoci tak mohli
nejen lidem postiženým pandemií, ale i tornádem, které se v létě přehnalo přes několik obcí na jižní
Moravě.
Jako každý rok se i v roce 2021 uskutečnil mezinárodní filmový festival Ekofilm, do spole‐
čenského kalendáře se vrátily akce, které byly kvůli pandemii zrušeny, jako např. Fotbalový turnaj
FSS MU, nebo vznikly nové projekty, například studentský dokument. Podrobněji se můžete o všech
uvedených projektech i aktivitách dočíst níže.

6.1

Aktivní fakulta

Dobrovolníci z řad fakulty
Na dobrovolníky z Fakulty sociálních studií můžete narazit ve společnosti Podané ruce, domovech pro
seniory či domovech sociální péče. Ze všech studujících FSS se k dobrovolnické činnosti v centru MUNI
Pomáhá během pandemie přihlásilo 14,4 procenta studentů a studentek. Pro lepší představu: každý
sedmý studující z naší fakulty dobrovolničí. Tím jsme se zařadili na sdílené druhé místo mezi všemi
fakultami MU.
Skupinka studentek například přiložila ruku k dílu v nově vzniklém Kontaktním centru Vlhká, za
což obdržely Cenu rektora Masarykovy univerzity. Věnovaly se pomoci lidem bez domova, nabíraly
cenné zkušenosti z praxe a zároveň svědomitě plnily své studijní povinnosti.
FSS zareagovala již na jaře 2020 na dobrovolnickou výzvu a s vysokým nasazením se rozhodla po‐
moct ohroženým skupinám. Dobrovolníci z řad FSS aktivně pomáhali i v roce 2021 po celou dobu pan‐
demie, ze všech studujících dobrovolníků čítá podíl FSS jedenáct procent. Nejčastěji jsou to studující
programů Veřejná a sociální politika a lidské zdroje a Psychologie.

Podzimní a zimní školy
Pro studenty a studentky druhých, třetích a čtvrtých ročníků středních škol (a nejen pro ně) uspořáda‐
la FSS na konci roku 2021 několik workshopů a vzdělávacích seriálů. Kvůli nepříznivé epidemické
situaci se všech sedm podzimních a zimních škol uskutečnilo v online prostředí. Publiku ze středních
škol jsme tak měli možnost přiblížit témata z různých odvětví zastoupených na FSS.
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Uskutečnily se: Podzimní škola sociální práce, Podzimní škola veřejné a sociální politiky, Podzimní
škola současné evropské politiky, Zimní škola Sociologie 2021, Zimní škola sociální antropologie 2021
a Zimní škola mezinárodních vztahů.

Premiéra studentského dokumentu (S)dělení lidu
Skupina studentů politologie a žurnalistiky spojila své síly a natočila dokument, který mapuje elekto‐
ráty českých politických stran. Cílem tohoto projektu je lépe porozumět tomu, jak čeští voliči přemýš‐
lejí a proč volí právě ty strany, které volí. První dva díly o voličích Pirátů a ODS měly premiéru na konci
září 2021 v Univerzitním kině Scala.

Noc vědců
Na konci září 2021 se fakulta opět připojila k akci Noc vědců, která popularizuje vědu napříč všemi
obory i celou Českou republikou. Také tento ročník, jako ten předešlý, se uskutečnil v online prostředí.
Leitmotivem byl Čas a tzv. Science Slam, kdy se zábavným vystoupením přiblíží vědecké téma publiku.
Tyto scénky vědců pak byly ke zhlédnutí na webu Noci vědců. Za FSS se této úlohy zhostila Lucie Vi‐
dovićová, která představila téma sociologických souvislostí dlouhověkosti.

Mezinárodní filmový festival Ekofilm
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity pořádala i v roce 2021 Mezinárodní filmový festival
dokumentárních filmů s ekologickou tématikou. 47. ročník nesl podtitul Adresa: Země. Kromě desítek
filmů z České republiky i ze zahraničí, které soutěžily ve třech kategoriích, nabídl festival i nesoutěžní
projekce, diskuze a besedy s odborníky, laureáty Ceny Josefa Vavrouška a vítězi Ekopubliky, filmovými
tvůrci a s dalšími zajímavými hosty. Program hostila Fakulta sociálních studií a Univerzitní kino Scala.

WEEC
V roce 2021 pokračovaly intenzivní přípravy na Světový kongres environmentální výchovy (WEEC),
jehož se FSS stala spolupořadatelkou. Tato významná událost v oblasti environmentální výchovy
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj proběhla v Praze (a na dalších místech České republiky) od 14. do
18. března 2022. Organizátory této akce byly kromě Fakulty sociálních studií MU, AIM Group In‐
ternational a WEEC Network dále Univerzita Karlova, Ministerstvo životního prostředí České repub‐
liky a mnoho dalších z řad českých organizací aktivních v environmentální výchově. Kongres se měl
podle původního plánu uskutečnit již v roce 2021, do příprav, na kterých se v rámci FSS MU podílí Jan
Činčera a Bohuslav Binka z Katedry environmentálních studií, však zasáhla pandemie Covid-19, a pro‐
to byl celý kongres přeložen na březen roku 2022.
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6.2

Akce pro fakultu

Akce pro fakultu jsou důležitou součástí dění a života na FSS MU. Jsou příležitostí pro sdílení význam‐
ných událostí i pro posilování vztahů uvnitř fakulty. V tomto duchu také vznikly nové formáty se‐
tkávání jako Čaj s děkanem, tradiční akce se místo zrušení přesunuly do online prostředí, například
Den fakulty, a když to epidemická situace jen trochu dovolila, vrátily se ve své původní či mírně po‐
změněné podobě. O aktuálním dění na fakultě nově od března 2021 informuje měsíční NewFSSletter,
který vychází v české a anglické mutaci a všichni zaměstnanci a zaměstnankyně jej najdou první den
v měsíci ve svých mailových schránkách.

Čaj s děkanem
Na jaře 2021 se vůbec poprvé uskutečnilo neformální setkání neakademických pracovnic a pracovníků
s děkanem fakulty. Epidemická situace bohužel nedovolila, aby se akce uskutečnila fyzicky, a tak jsme
využili platformu ZOOM. Na podzim, kdy se Čaj s děkanem konal podruhé, se účastnice a účastníci již
mohli potkat v atriu. Vznikla tak nová platforma pro komunikaci nejen mezi vedením fakulty a za‐
městnanci/kyněmi, ale také mezi jednotlivými odděleními navzájem.

Den Fakulty sociálních studií MU
Protiepidemická opatření poznamenala v roce 2021 také tradiční Den fakulty, který se tak celý konal
na platformě ZOOM. Po proslovu děkana fakulty Stanislava Balíka a předsedy Akademického senátu
FSS MU Otto Eibla byli vyhlášeni ti, kteří získali ocenění za nejlepší bakalářské práce – Ceny I. A. Bláhy.
Děkan také udělil Ceny děkana a laureáti a laureátky pak diváky pozdravili prostřednictvím videa.

Konference I. A. Bláhy
Také v roce 2021 dostali laureáti Ceny I. A. Bláhy možnost vystoupit na Konferenci I. A. Bláhy. Přestože
se celá akce musela kvůli pandemii přesunout do virtuálního prostředí, prezentovali nositelé a nosi‐
telky tohoto ocenění své bakalářské práce před početným publikem. Konference byla rozdělena do tří
bloků, každý z nich uvedl výzkumník či výzkumnice z řad vyučujících fakulty poznatky ze svého bá‐
dání. Také moderování jednotlivých bloků se ujali členové akademické obce FSS.

Fotbalový turnaj FSS MU
Po covidové odmlce se v roce 2021 uskutečnil tradiční fotbalový turnaj Fakulty sociálních studií –
Memoriál Jana Skocha. Do turnaje se hlásí týmy, jejichž hráči mají nějaký vztah k FSS (studenti/ky,
absolventi/ky, vyučující, zaměstnanci/kyně atd.). Turnaj se uskutečnil na konci června v areálu Dra‐
ken na Kraví hoře.

Semestr-start
Na konci září 2021 se po dlouhé době mohli setkat všichni zaměstnanci a zaměstnankyně fakulty na
tzv. Semestr-startu, který nahradil tradiční Semestr-end. Po letních prázdninách a roce pozna‐
menaném celosvětovou pandemií ožila aula a přilehlý dvoreček neformální zábavou.
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6.3

Studentské spolky

V roce 2021 působilo na FSS MU 17 studentských spolků. Ty přispívají k rozvoji aktivit jak uvnitř fakul‐
ty, 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 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anonymní antropologové
Be international
Dětský koutek FSS MU
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
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14
13

1
2
3
4

5
6

15

7–8
9
10

11
12–13
14

15

Výhled na Brno z 5. patra budovy FSS. Foto: Mariya Ostrenko
Orientation week v září 2021. Foto: Mariya Ostrenko
Semestr-start 2021. Foto: Tomáš Hrivňák
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. a Mgr. Iveta Jansová,
Ph.D. na setkání MEDIADELCOM v Estonsku. Foto: archiv
katedry mediálních studii a žurnalistiky
2. listopadu navštívila naši fakultu bývalá velvyslankyně,
politička a slavná slovenská herečka Magda Vašáryová.
24. listopadu na Katedře MVES FSS MU přednášela gruzínská
velvyslankyně Mariam Rakviashvili. Foto: Mariya Ostrenko
Natáčení studentského dokumentu (S)dělení lidu. Foto: archiv
Vaclava Šmatery
Noc politologů 2021 online. Foto: archiv Katedry politologie
V listopadu 2021 přednášela na Katedře mediálních studií
a žurnalistiky FSS MU Dr. Lynn Cockett z Juniata College
v Pensylvánii. Foto: Mariya Ostrenko
Podzimní škola současné evropské politiky pro středoškoláky.
Foto: archiv katedry mezinárodních vztahů a evropských studií
Premiéra prvních dvou dílů studentského dokumentu Sdělení
lidu v Univerzitním kině Scala. Foto: Šimon Gilar
Přednáška kurzu Praktické politické public relations Barbory
Petrové s hostem Alexem Braunem, politickym strategem z
SKDKnickerbocker. Foto: archiv Katedry politologie
Setkání studentů doktorských studijních programů.
Foto: Mariya Ostrenko
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7

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
A HOSPODAŘENÍ

7.1

Hospodaření

Výnosy fakulty
Celkové neinvestiční výnosy FSS MU v roce 2021 činily 387 025 tis. Kč, což je proti roku 2020 o 13,7 %
více. Nejvýznamnějšími finančními zdroji byly v roce 2021 příspěvek na vzdělávací činnost MŠMT ve
výši 139 943 tis. Kč, dotace na projekty vědy a výzkumu ze státního rozpočtu ve výši 56 678 tis. Kč a in‐
stitucionální podpora ve výši 66 969 tis. Kč, z toho 6 484 tis. Kč institucionální podpora na dlouhodobý
koncepční rozvoj organizace a 485 tis. Kč projekty GA MU. Dalším významným zdrojem byly
prostředky z vlastních zdrojů (výnosy z poplatků souvisejících se studiem, poplatky za přijímací řízení
apod.), které v roce 2021 dosáhly výše 32 839 tis. Kč.
Z vývoje struktury výnosů v období let 2017–2021 je patrný stabilně nejvýznamnější procentuální
podíl provozního příspěvku na financování neinvestičních nákladů fakulty, nárůst zdrojů z výzkum‐
ných projektů, institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a opě‐
tovný pokles zdrojů z projektů ze strukturálních fondů EU.
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Náklady fakulty
Přehled nákladů v roce 2021 a srovnání s rokem 2020
Skutečnost
2021

Skutečnost
2020

INDEX
2021/2020

Náklady celkem

383 789 572

338 256 320

113,5 %

A – Vzdělávací činnost, spec. VaV, vlastní, fondy:

263 679 121

232 803 583

113,3 %

143 806 170

129 098 219

111,4 %

5 215 948

4 191 540

124,4 %

odvody

49 408 213

44 646 389

110,7 %

energie

2 954 017

2 637 594

112,0 %

828 030

349 782

236,7 %

materiál

4 558 875

4 331 535

105,2 %

služby

6 039 529

4 903 612

123,2 %

227 294

423 699

53,6 %

10 298 786

10 231 025

100,7 %

7 657 121

6 526 239

117,3 %

32 685 137

25 463 949

128,4 %

17 718 750

16 233 750

109,1 %

660 006

466 101

141,6 %

6 379 193

5 967 735

106,9 %

373 204

0

Strukturální fondy aj. projekty spolufinancované EU

1 444 263

1 966 281

73,5 %

Účelové prostředky bez VaV

3 333 284

3 708 018

89,9 %

Projekty VaV ze SR a od územních celků

56 677 831

52 501 210

108,0 %

Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV

26 670 627

17 647 168

151,1 %

Účelové prostředky na VaV

5 018 240

5 736 758

87,5 %

Doplňková činnost

1 835 051

1 225 716

149,7 %

v tom mzdy
OON

opravy, udržování

cestovné
odpisy
stipendia
ostatní
C – Doktorská stipendia
D – Zahr. studenty, CEEPUS, ACTION, Socrates
F – Vzděl. projekty, I – rozvojové programy, J, M, H, E
Ostatní dotace ze SR a od územních celků bez VaV
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Celkový nárůst nákladů souvisí s vyššími výnosy v roce 2021. Největší nárůst se ukazuje v nákladech
kategorie projektů ze zahr. zdrojů a Operačních programů vědy a výzkumu, kde došlo k nárůstu dotace
oproti roku 2020 o 51,1 %. Další položkou jsou pak náklady ve zdrojích dotací ze státního rozpočtu
(provozní příspěvek, institucionální podpora), které souvisí s výší poskytnutých prostředků.
Vyšší proti roku 2020 jsou také osobní náklady hrazené ze zdrojů uvedených v oddílu A. Nárůst
souvisí převážně s nárůstem dotačních zdrojů MŠMT ve vzdělávací činnosti i účelové podpory DKRVO.
Podíl nákladů ukazatele A na celkových nákladech fakulty v roce 2021 činí 68,7 %, což je o 1 % méně než
v roce 2020 (68,8 %).
Největší podíl na nákladech v ukazateli A mají osobní náklady, které včetně odvodů na sociální
a zdravotní pojištění a tvorbu sociálního fondu představují 75,3 % celkových nákladů spadajících do
skupiny A v roce 2021.
Další vysoký podíl na nákladech FSS v roce 2021 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 stipendijní‐
ho fondu. Na stipendia bylo v roce 2021 vyplaceno celkem 32 805 tis. Kč.
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Stipendia vyplacená v roce 2021 podle druhu stipendia
Druh stipendia

Částka v Kč

Stipendia tvůrčí

6 178 032

Stipendia prospěchová

952 000

Stipendia sociální

58 000

Stipendia mimořádná

7 077 435

Stipendia doktorská

18 540 000

Celkem

32 805 470

Stipendia vyplacená v roce 2021 podle zdrojů a srovnání s rokem 2020
Zdroj stipendií

2021 v Kč

2020 v Kč

17 718 750

16 233 750

109,1 %

Stipendijní fond

4 916 742

3 806 071

129,2 %

Dotace na specifický výzkum

5 630 333

4 976 242

113,1 %

Dotace na zahraniční studenty

417 500

287 000

145,5 %

Provozní příspěvek 1111

686 617

1 259 530

54,5 %

Rozvojové programy

828 460

167 736

493,9 %

CŽV a anglické programy

405 572

383 311

105,8 %

Fond provozních prostředků

604 410

932 510

64,8 %

1 597 086

234 817

680,1 %

32 805 470

28 280 967

116,0 %

Dotace na doktorská stipendia

Ostatní zdroje
Celkem

Podíl

Hospodářský výsledek
V roce 2021 vykázala FSS MU hospodářský výsledek ve výši 3 263 tis. Kč. Z toho 2 475 tis. Kč z hlavní
činnosti a 761 tis. Kč z doplňkové činnosti.
Detailní rozbory hospodaření FSS za rok 2021 jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření
FSS MU.
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Katedra
environmentálníc
h studií

Proděkan pro
strategii a rozvoj

Katedra
mediálních studií
a žurnalistiky

Proděkanka
pro studium

Katedra
mezinárodních
vztahů a evrop‐
ských studií

Proděkan
pro výzkum
a doktorské
studium

Proděkani
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Katedra
politologie

Katedry

Proděkan pro
internacionalizac
i a záležitosti
studentů

Akademický
senát FSS MU

Katedra
psychologie

Proděkan pro
komunikaci

Katedra sociální
politiky a sociální
práce

Děkan FSS MU

Katedra
sociologie

Oddělení pro
komunikaci

Oddělení
zahraničních
vztahů

Oddělení pro
výzkum
a projektovou
podporu

Ekonomické
oddělení

Studijní
oddělení

Oddělení
pro strategii

Personální
oddělení

Sekretariát

Děkanát

Vědecká rada
FSS MU

Institut výzkumu
dětí, mládeže
a rodiny

CIKT

Tajemnice

Mezinárodní
politologický
ústav

Výzkumná
pracoviště

Ústřední
knihovna

Účelová
zařízení

Disciplinární
komise

Interdisciplinární
výzkum internetu
a společnosti

Správa budov

Organizační struktura FSS
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