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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
když začínal rok 2020, málokdo z těch, kdo patří k širokému společenství Fakulty sociálních studií Ma‐
sarykovy univerzity, tušil, co je před námi. Že to, o čem jsme se domnívali, že je buď hudbou daleké
budoucnosti, nebo že se nám ani nikdy nestane, budeme poznávat a vzápětí zavádět doslova přes noc
– videokonference, komunikace se studenty jenom na dálku apod. Že jistoty, které jsme měli za trvalé,
mohou zmizet jako mávnutím kouzelného proutku. Že si budeme intenzivně uvědomovat, že intimní
pocit blízkosti není evidentně ovlivněn jen tím, zda druhého dobře vidíme – to bychom necítili po celou
dobu tak hluboký rozdíl mezi interakcí fyzickou a online. Ani nám asi naplno nedocházelo, že raciona‐
lizace mnohých našich činností má evidentně své meze – je tak třeba v určitém smyslu příjemné, že
můžeme při online schůzích řešit i jiné pracovní či osobní záležitosti, ale naše soustředěnost je menší
a především nám schází neformální čas před začátkem i koncem běžné fyzicky konané schůzky.
A tak právě na fakultě pěstující obory zkoumající člověka v jeho interakcích s jinými lidmi jsme získali
za rok 2020 spoustu podnětů z vlastního života i ze svého okolí k promýšlení základních otázek, co dělá
člověka člověkem, společenství společenstvím. Možná že uvědomění si nebanálnosti Aristotelova vý‐
roku o člověku jako zoon politikon, tvoru společenském, nám pomůže pochopit, jak obtížné bylo pro
mnohé dodržování maximy minimalizace společenských kontaktů. Dění spojené s koronavirovou krizí
roku 2020 a 2021 tak jistě bude reflektováno v řadě výzkumů našich společenskovědních badatelek
a badatelů. Pomůžeme tak naplnit velký cíl našich oborů – a sice pomáhat společnosti, aby porozuměla
a rozuměla sama sobě – ve své síle i slabosti.
Přes tyto, ať již uskutečněné nebo teprve budoucí, reflexe bylo nutné, aby fakulta na všech úrovních
své sebeorganizace reagovala okamžitě na zásadní omezení běžného fungování. Tomu byla věnována
nemalá část naší energie hlavně ve druhém a čtvrtém čtvrtletí roku 2020: online výuka, online zkou‐
šení, online státní závěrečné zkoušky, online porady kateder, institutů, pracovních týmů, elektroniza‐
ce dosud nedigitalizovaných administrativních procesů… Při tom se občas ukázalo, že to, co dlouhou
dobu bylo z různých důvodů odmítáno jako právně či technicky nemožné, je najednou nejen možné,
ale dokonce i žádoucí.
Pro vedení fakulty se hlavní myšlenkou zastřešující veškerá rozhodování zjara i na podzim stala snaha
udržet vzdělávání na co nejvyšší úrovni, garantovat jen nezbytné změny oproti běžnému stavu a zajis‐
tit co největší stabilitu a předvídatelnost, včetně skutečně celofakultního společného postupu jednot‐
livých programů. Zda byla tato snaha úspěšná a zda vedla k hlavnímu cíli – vzdělaným studentkám
a studentům – budeme moci posoudit až s větším odstupem; z prvních náznaků zjištěných srovnáním
s dalšími fakultami včetně studentských ohlasů se ale zdá, že se nám to povedlo.
Mimo to jsme možná více než jindy cítili, že jsme součástí společnosti – studující, vyučující i adminis‐
trativní pracovníci a pracovnice se v mimořádné míře zapojili do pomoci těm vrstvám společnosti, kte‐
ré ji potřebovaly, a to nejen v denním centru pro lidi bez domova v Brně na Vlhké, které pomáhala fa‐
kulta hlavně skrze studentky a studenty provozovat, ale i v řadě jiných aktivit, ať již Dobrovolnického
centra MU či na jiné formální či neformální bázi.
V této souvislosti – a nejen v této – se sluší poděkovat: všem, kdo vykročili ze své komfortní zóny
a změnili své dlouholeté přístupy k výuce či jiným fakultním činnostem; všem, kdo jim v tom pomáha‐
li; všem, kdo jakkoli pomáhali svým blízkým i neznámým překonat obtíže spojené s koronavirovou
pandemií.
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Přese všechno, co bylo zmíněno, se ale život našich akademických i neakademických pracovníků ne‐
soustřeďoval jen na pandemii, jak o tom koneckonců svědčí následující stránky. Přestože měli plné
hlavy toho, jak vymyslet a realizovat přednášky či semináře v online prostoru, přestože za pochodu
hledali alternativy k jinak běžné komunikaci s kolegy na pracovních obědech či jen tak na chodbě,
pokračovali ve svých výzkumech, posilovali mezinárodní rozměr našich činností či plnili třetí roli
univerzity.
Věřím, že impulsy, které nám přinesl rok 2020, nás přes všechny těžkosti posílily. Přesto se určitě
nejenom já těším na obyčejné, nevzrušené časy.

Stanislav Balík
děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
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1

Fakulta sociálních
studií v roce 2020

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
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
Kolegium děkana v roce 2020
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
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
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
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. / vedoucí katedry, Katedra environmentálních studií
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Akademický senát
Mgr. Otto Eibl, Ph.D. / předseda
Akademická komora
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
doc. Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, 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
Mgr. Mikuláš Černík
Mgr. Sonya Darrow
Bc. Daniel Jirků
Katarína Kováčová

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.
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.
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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; Sociolo‐
gický 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.)

Disciplinární komise
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. / předseda
Členové a členky
Mgr. Jiří Ammer – člen komise od 30. 10. 2020
Mgr. Vít Gabrhel – člen komise do 25. 6. 2020
doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
Mgr. Martina Novotná – členka komise od 30. 10. 2020
Bc. Anna Svobodová (dříve Herfortová) – členka komise do 25. 6. 2020
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Bc. Michaela Špringlová
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1.2

Významné události roku 2020

Fakulta se uchází o ocenění HR Award
HR Award je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vě‐
deckém prostředí. Vedení fakulty se rozhodlo, že o toto ocenění bude usilovat ve spolupráci s jinými
fakultami MU. Po přihlášení se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu
chování při výběru vědeckých pracovníků pokračovalo úsilí o získání tohoto ocenění i v roce 2020. To
si žádalo nezbytnost vypracování a odeslání několika stěžejních dokumentů. Na základě rozsáhlého
dotazníkového šetření mezi všemi zaměstnanci a zaměstnankyněmi fakulty, které se konalo do února
do dubna, a jeho analýzy byl sestaven Akční plán fakulty. Celý rok FSS sdílela se všemi fakultami MU
zkušenosti a příklady dobré praxe v rámci stejného cíle – získat ocenění HR Award. V prosinci 2020
byly nahrány zásadní dokumenty (Akční plán, GAP analýza a OTM-R check-list) na Evropský portál
Euraxess. Instituce s oceněním HR Award představuje záruku evropského standardu péče o své za‐
městnance a zaměstnankyně, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního
prostředí – touto cestou chce jít v dalších letech i naše fakulta.

Studenti a studentky FSS pomáhají v nově otevřených denních centrech
Spolupráce tří organizací – Fakulty sociálních studií, Společnosti Podané ruce a Magistrátu města Brna
– umožnila otevření denního centra pro lidi bez domova v brněnské ulici Vlhká. Téměř sto dobrovolní‐
ků a dobrovolnic z FSS od dubna, kdy centrum na Vlhké otevřelo poprvé, zabezpečovalo chod stacio‐
náře. Studující zde mohli využít získané znalosti z oboru sociální politiky a sociální práce nebo psy‐
chologie, případně pomoci s přípravou potravinových balíčků, úklidem či asistencí profesionálním so‐
ciálním pracovníkům. Na výzvu k dobrovolničení se během pár dní od vyhlášení přihlásilo téměř tři
sta studentů a studentek.

První emeritní profesorkou FSS je Hana Librová
Dne 15. října 2020 Vědecká rada FSS MU jednomyslně podpořila návrh vedoucího Katedry environ‐
mentálních studií doc. Karla Stibrala na jmenování profesorky Hany Librové emeritní profesorkou FSS
MU. Profesorka Librová se tak od 1. listopadu stala první emeritní profesorkou FSS.

Výsledky voleb do Akademického senátu MU
Volby do Akademického senátu se konaly elektronicky v Informačním systému MU ve dnech 23.11.–
30. 11. 2020. Voleni byli zvlášť členové AS MU z řady akademických pracovníků/pracovnic a z řady stu‐
dujících. Do Komory akademických pracovníků byli zvoleni tři členové AS MU a dva náhradníci a do
Komory studentů dva členové AS MU a dva náhradníci. Nově zvolenými senátory a senátorkami do Ko‐
mory akademických pracovníků AS MU se stali PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., Mgr. Josef Kraus,
Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. Jako náhradníci byli zvoleni doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. a doc.
PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. Nově zvolenými senátory a senátorkami do Komory studentů AS MU se stali
Bc. Daniel Jirků a Bc. Tina Mizerová. Náhradníky pak byli Bc. Patrik Cibere a Radka Rybnikárová.

Ocenění nejlepších vědců a vědkyň rektorem MU
Ceny rektora Masarykovy univerzity bývají tradičně předávány na jaře v rámci Dies Academicus.
V roce 2020 se však slavnostní obřad kvůli nepříznivé epidemické situaci nekonal. Rektor Masarykovy
univerzity Martin Bareš a prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš tak předali ceny rektora nej‐
lepším vědcům, vědkyním, studujícím i pedagogickým pracujícím ve čtvrtek 8. října individuálně. Na
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naši fakultu putovala dvě ocenění. Cenu rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu získal
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. z Katedry sociální politiky a sociální práce a Cenu rektora pro vyni‐
kající studenty doktorských studijních programů získala studentka studijního programu Psychologie
Mgr. Petra Daňsová.

Grantová strategie FSS na příštích pět let
Vedení fakulty schválilo Grantovou strategii FSS, jež vytyčuje směr, kterým se fakulta chce v příštích
pěti letech v oblasti grantových projektů vydat. Cílem je, aby byla fakulta v grantových soutěžích ak‐
tivní a úspěšná. Kromě prioritních domácích soutěží GAČR se chce soustředit na posílení úspěšnosti
v mezinárodních grantových soutěžích Horizont. Strategie obsahuje zvýšení motivace pracovišť i pra‐
covníků, kvalitu administrativní podpory a práce s talentovanými juniorními výzkumníky.

11

1

2

3

1

4

5

6

Podpis Memorandum
of Understanding mezi FSS
MU a Charles Sturt University
v Austrálii
2
Předání jmenovacího dekretu
doc. Mgr. et Mgr. Hana
Macháčková, Ph.D.
3
Předání jmenovacího dekretu
doc. PhDr. Jan Činčera, PhD.
4
Výzkumný tým IRTIS oceněný
děkanem FSS MU
5
Mgr. Petra Daňsová –
laureátka Ceny rektora pro
vynikající studenty doktorských studijních programů
6
prof. PhDr. Tomáš
Sirovátka, CSc. – laureát Ceny
rektora za dlouhodobé vynika‐
jící výsledky v oblasti výzkumu
7
prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
– 1. emeritní profesorka na FSS
MU
8
Studentský spolek Fakescape –
Cena Iva Možného v oblasti
společenského přínosu
9–10 Bakalářské promoce září 2020
11–12 Fakulta darovala počítače pro
nízkopříjmové rodiny
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1.3

Rok 2020 v číslech

Každý
sedmý
téměř

400

1

studující z FSS
při Koronakrizi pomáhal
a dobrovolničil

nová emeritní profe‐
sorka
dobrovolníků a dobrovolnic z FSS
v rámci akce MUNI pomáhá

1282

5 475

nově zapsaných
studentů a studentek

přihlášek ke studiu

733
nových absolventů

90
přijatých bez přijíma‐
cího řízení

8+8

18
aktivních student‐
ských spolků

mladých lidí z dětských domovů
ve společném bydlení se studenty
a studentkami brněnských VŠ
(projekt Symbios)

předmětů vyučovaných
v angličtině

26

93

247

soutěžních filmů na meziná‐
rodním filmovém festivalu
Ekofilm

67
milionů korun
pro grantové projekty

realizovaných výzkum‐
ných projektů

316
uveřejněných publika‐
cí

28 280 967

korun vyplacených
stipendií

16

2

Vzdělávání

Rok 2020 poznamenala celosvětová pandemie Covid-19, na kterou musela zareagovat i FSS snad ve
všech oblastech svého působení. Došlo k úpravě přijímacího řízení, kde fakulta reagovala i na změny
ve výuce na středních školách. V podstatě ze dne na den byla potřeba přejít z prezenční na distanční
výuku. FSS zvolila pro přednášky, semináře i individuální konzultace mezi vyučujícími a studujícími
nástroj Zoom. Jak vyplývá ze studentské předmětové ankety, zvládla FSS na jaře 2020 přechod do on‐
line prostředí nejlépe z celé univerzity. Ukázaly to průzkumy mezi studujícími v jarním a podzimním
semestru 2020. K ukončení předmětů i celého studia přistoupila fakulta flexibilně a v souladu s ak‐
tuální pandemickou situací v zemi. V jarním semestru přistoupila FSS k ukončení předmětů hybridní
formou, podzimní semestr se odehrál celý výhradně online. Také při státních závěrečných zkouškách
došlo k podstatným změnám. Řádné termíny se konaly v červnu i v září, v červnu online, v září
převážně prezenčně, pouze při závažných důvodech se přistoupilo k online zkoušení. Tato změna s se‐
bou přinesla nutné úpravy, zkoušky musely být ústní i v programech, kde se dosud konaly státní
zkoušky písemně. Praktické části zůstaly zachovány v písemné podobě (v červnu ovšem online).

2.1

Přijímací řízení

Kvůli epidemické situaci FSS došlo k významné úpravě přijímací řízení do bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů. Zásadní váhu fakulta kladla při výběru uchazečů bakalářských
programů na testy ze základů společenských věd. Bez ohledu na Covid-19 měli uchazeči v rámci přijí‐
macího řízení do všech českých bakalářských programů poprvé možnost být přijati bez přijímací
zkoušky. Rozhodující bylo výborné umístění ve středoškolské odborné činnosti v ústředním nebo kraj‐
ském kole v jedné z vybraných kategorií. V roce 2020 přijala FSS tímto způsobem 90 uchazečů o studi‐
um, 49 z nich se ke studiu zapsalo.
Pandemie zasáhla také do přijímacího řízení na navazujícím magisterském studiu, bylo nutné po‐
soudit uchazeče výhradně bezkontaktně. Uchazeči o navazující magisterské programy byli posuzováni
pouze na základě dodaných materiálů, jako byly motivační dopis, životopis, bakalářská práce a výpis
známek předmětů.
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 2020 podle stupně studia ve
všech studijních programech
Stupeň studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bakalářské studium

3 966

1 243

639

Magisterské studium

1 416

800

593

93

53

50

5 475

2 096

1 282

Doktorské studium
Celkem

Počet přihlášek, přijatých a zapsaných osob do bakalářského a navazujícího magisterského studia
v roce 2020 podle jednotlivých studijních programů*
Stupeň studia

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Bezpečnostní a strategická studia
(Bc.)

394

185

93

Bezpečnostní a strategická studia
(Mgr.)

106

37

31

Environmentální studia (Bc.)

217

76

39

58

41

34

257

127

45

78

40

26

928

310

163

87

45

38

Mezinárodní vztahy (Bc.)

873

392

190

Mezinárodní vztahy (Mgr.)

114

46

35

65

25

20

370

203

89

Politologie (Mgr.)

66

38

31

Psychologie (Bc.)

1 476

152

108

Psychologie (Mgr.)

220

64

56

Sociální antropologie (Bc.)

106

48

19

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

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

Počet přihlášek

Počet přijatých

Počet zapsaných

Sociologie (Bc.)

444

189

81

41

40

27

Sociální práce (Bc.)

258

54

26

Sociální práce (Mgr.)

178

142

124

Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje (Bc.)

195

69

32

Veřejná a sociální politika
a lidské zdroje (Mgr.)

222

149

130

International Relations
and European Politics (Bc. angl.)

94

70

54

Conflict and Democracy Studies
(Mgr. angl.)

54

43

14

Cultural Sociology (Mgr. angl.)

11

8

3

International Relations and
European Politics (Mgr. angl)**

36

28

12

Energy Policy Studies (Mgr. angl.)

19

16

4

Sociology (Mgr. angl.)

22

18

6

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

39

20

7

7 028

2 675

1 537

Sociologie (Mgr.)

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.
** Navazující magisterský program vyučovaný v anglickém jazyce s názvem International Relations
and European Politics (IREP) vznikl transformací studijního programu European Politics, který byl vy‐
učován do jara 2020. Od podzimu 2020 tedy IREP nahradil tento původní anglický studijní program.
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Přehled počtu přihlášek, přijatých a zapsaných osob do doktorských studijních oborů v roce 2020
Studijní programy

Počet přijatých

Počet zapsaných

Clinical Psychology

1

0

0

Environmentální studia

7

5

4

International Relations
and European Politics

4

2

0

Klinická psychologie

2

2

2

Mediální a žurnalistická studia

11

5

5

Media and journalism studies

0

0

0

Mezinárodní vztahy a evropská
politika

13

9

8

4

3

2

18

10

12

Psychologie

8

2

3

Psychology

2

2

0

Social Policy and Social Work

2

2

2

Sociální politika a sociální práce

8

3

3

Sociologie

11

6

9

Sociology

2

2

0

93

53

50

Political Science
Politologie

Celkem
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Počet přihlášek

2.2

Studijní programy

V roce 2020 jsme nabízeli studium ve 12 bakalářských a 20 navazujících magisterských programech.
Doktorské studium disponuje nabídkou 15 studijních doktorských programů.

Bakalářské studium
V roce 2020 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 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2020 nabízela fakulta 11 studijních programů vyučovaných v českém jazyce a 8 programů
v jazyce anglickém. 2 z nich (viz přehled níže) byly nabízeny ve spolupráci se zahraničními univerzi‐
tami a 2 studijní programy bylo možno studovat na magisterském stupni také v kombinované formě.
V roce 2020 měli uchazeči a uchazečky o studium možnost podat si přihlášku do nově akredi‐
tovaného navazujícího magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce s názvem
International Relations and European Politics (IREP).Vznikl transformací studijního programu
European Politics, který byl vyučován do jara 2020. Od podzimu 2020 tedy IREP nahradil tento pů‐
vodní anglický studijní program.
Přehled magisterských studijních programů nabízených v roce 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•

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)
Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective (na‐
bízen ve spolupráci se zahraniční univerzitou)

Doktorské studium
V roce 2020 byly úspěšně akreditovány další dva doktorské studijní programy – Mediální a žurnalis‐
tická studia a Media and Journalism Studies. FSS MU tak disponuje celkem osmi českými a sedmi ang‐
lickými doktorskými studijními programy.
Přehled doktorských studijních programů nabízených v roce 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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. 2020 studovalo na FSS MU celkem 3 041 studentů a studentek bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě.
Ihned po nástupu pandemie Covid-19 a překotných vládních nařízeních o zákazu prezenční výuky
zareagovala FSS a přesunula veškeré své fungování, tedy i výuku, do online prostředí. Jarní semestr
2020 ještě začal prezenčně, bez náznaků blížícího se lock-downu, do online prostředí byl přesunut
v polovině března. I přes plány na hybridní výuku v podzimním semestru (fakulta zvládla do září 2020
vybavit všechny učebny výpočetní technikou tak, aby mohla probíhat hybridní výuka) jsme pod tíhou
špatného epidemického vývoje v zemi museli přistoupit výhradně k online výuce. Probíhala
distančně, synchronně dle stanoveného rozvrhu a vyučující museli být připraveni také na zkoušení
v online podobě a nastavit podmínky ukončení okamžitě, aby nedocházelo ke změnám na konci se‐
mestru. Adaptace na online formu výuky proběhla ve všech programech bez větších problémů. Mezi
výčtem naprosto zřejmých negativ (chybějící kontakt, ztráta motivace studentů) mezi vyučujícími
rezonovala také pozitiva online výuky jakožto provizorního řešení. Studentské hodnocení na konci
akademického roku vyznělo velmi pozitivně, studenti ocenili bezproblémový přechod na online výu‐
ku, včetně nadstandardního nasazení vyučujících a jejich vstřícnosti za ztížených podmínek.
Přehled počtu studentů a studentek v bakalářských a navazujících magisterských stupních studia v le‐
tech 2016–2020 ve všech studijních programech
Stupeň studia

2016

2017

2018

2019

2020

Bakalářský prez.

1 601

1 564

1 636

1 622

1656

Bakalářský komb.

108

96

51

29

14

Magisterský prez.

1 057

1 012

941

865

941

264

260

289

203

232

3 030

2 932

2 917

2 719

2 843

Magisterský komb.
Celkem

Přehled počtu absolventů a absolventek v bakalářských a navazujících magisterských stupních studia
v letech 2016–2020 ve všech studijních programech
Stupeň studia

2016

2017

2018

2019

2020

Bakalářský prez.

341

340

325

348

376

Bakalářský komb.

33

24

22

17

12

Magisterský prez.

384

358

343

347

271

Magisterský komb.

62

77

63

76

75

820

799

753

788

734

Celkem
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V prezenční a kombinované formě doktorského studia měla k 31. říjnu 2020 FSS MU celkem 198 stu‐
dentů a studentek. V předchozích letech došlo k poklesu počtu osob, rok 2019 byl co do počtu studentů
a studentek srovnatelný s rokem předešlým, v roce 2020 jsme zaznamenali mírný nárůst počtu studu‐
jících. V roce 2020 úspěšně absolvovalo 27 studentů a studentek doktorských studijních programů.
Přehled počtu studentů a studentek v doktorském stupni studia v letech 2015–2020
Rok

Počet absolventů/absolventek

2016

239

30

2017

204

32

2018

183

23

2019

184

16

2020

198

27

1 008

128

Celkem
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Počet studentů/studentek

2.4

Stipendijní programy

V roce 2020 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 2020
1. Stipendijní programy ocenění děkana
1 A. Stipendijní program pro udělování cen 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 ba‐
kalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech
2 B. Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty
2 C. Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty
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 po‐
bytů 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
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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 doktorských studijních programů získala studentka studijního
programu Psychologie Mgr. Petra Daňsová.

Cena děkana FSS MU
Cenu děkana pro vynikající studenty bakalářského studia získal Bc. Ludvík Mauer.
Cenu děkana pro vynikající studenty magisterského studia získali Mgr. Jan Hruška a Bc. Nikol
Kvardová.
Cenu děkana pro vynikající studenty doktorského studia získala Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová.
Cenu děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů získala Aigerim Nurseitova.

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 2020 byli oceněni:
Bc. Jana Blahošová: Jak muži vnímají sexualizované fotografie žen na Instagramu (Mediální studia
a žurnalistika)
Bc. Robin Burda: Propaganda of non-state armed actors in Syria: Twitter cyberwar? (Bezpečnostní
a strategická studia)
Bc. Zuzana Formánková: Janečkova volební metoda z pohledu teorie sociální volby: experimentální
případová studie (Politologie)
Bc. Karolína Garančovská: Prezidentstvo Emmanuela Macrona: Francúzsko ako spolutvorca európskej
identity (Mezinárodní vztahy)
Bc. Oldřiška Hradcová: Sun, Sand and Sea: Svatba v ráji se svatební agenturou (Sociální antropologie)
Bc. Kristýna Kroupová: Sociální konstrukce integrace osob s poruchami autistického spektra do
společnosti sociálními pracovníky a psychology s důrazem na období adolescence (Sociální práce)
Bc. Ludvík Mauer: Pojem divočina v českém a světovém kontextu (Environmentální studia)
Bc. et Bc. Alexandra Ocásková: Souvislost mezi křesťanskou sociální identitou a postoji k muslimům
(Psychologie)
Bc. Lucia Polláková: Brexit a jeho vplyv na verejnú mienku o EÚ na Slovensku (Evropská studia)
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Bc. Světlana Váňová: Hodnocení adaptačního procesu ve vybrané výrobní organizaci (Veřejná politika
a lidské zdroje)
Mgr. Tomáš Zvoníček: Důvěra v očkování v České republice (Sociologie)

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.
Cenu Arnošta Heinricha za nejlepší produktové bakalářské práce získali Bc. Tereza Hotová, Bc. Tomáš
Hrivňák a Bc. Kristýna Matute.

Soutěž Věda pro zemi pořádaná Národním zemědělským muzeem
Dvě studentky Katedry environmentálních studií na FSS MU se umístily se svými magisterskými pra‐
cemi na druhém a třetím místě v soutěži Národního zemědělského muzea s názvem Věda pro zemi
v kategorii Magisterská diplomová práce. Druhé místo získala Mgr. Barbora Bednářová s prací Agro‐
lesnické systémy v interpretaci zemědělců kraje Vysočina z pohledu vzhledu krajiny. Třetí místo zís‐
kala Mgr. Zuzana Hroudová s prací Zkušenost drobných environmentálně šetrných zemědělců s hos‐
podařením v kontextu klimatické změny.
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3

Internacionalizace

Pandemie Covidu-19 proces internacionalizace fakulty zkomplikovala, ale rozhodně ho nezastavila.
Řada studentek a studentů navzdory obtížné situaci absolvovala studijní pobyty v zahraničí, případně
na zahraničních univerzitách studovala online z domova. Podobně na FSS studovali zahraniční stu‐
denti jak v rámci výměnných programů, tak v rámci studijních programů v anglickém jazyce. Velmi
intenzivně probíhala i výuka předmětů zahraničních kolegyň a kolegů. Hlavním rozdílem 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 Charels Sturt
University v Austrálii).
V roce 2020 měli uchazeči a uchazečky o studium možnost podat si přihlášku do nově akredi‐
tovaného navazujícího magisterského studijního programu vyučovaného v anglickém jazyce s názvem
International Relations and European Politics (IREP). Vznikl transformací studijního programu Eu‐
ropean Politics, který byl vyučován do jara 2020. Od podzimu 2020 tedy IREP nahradil tento původní
anglický studijní program.

3.1

Studijní programy vyučované
v anglickém jazyce a výuka
v cizích jazycích

Fakulta sociálních studií má stabilní nabídku anglicky vyučovaných programů: jeden bakalářský,
9 magisterských (včetně 1 double-degree a 2 joint-degree programů) a 7 doktorských. Počet studentů
a studentek v anglických bakalářských a magisterských studijních programech oproti loňsku vý‐
znamně vzrostl, a to ze 169 na 218 osob. V anglických doktorských programech studovalo v roce 2020
celkem 15 doktorandů. Fakulta nabídla na 270 předmětů v angličtině. Desítky z nich i mimo anglicky
vyučované programy. Na cizojazyčné výuce se i v nelehké pandemické situaci podílelo 27 zahraničních
vyučujících.

Přehled studijních programů akreditovaných v angličtině a počet osob
studujících v daném programu
Bakalářské studijní programy nabízené FSS MU
• International Relations and European Politics (104)
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Magisterské studijní programy nabízené FSS MU
•
•
•
•
•
•

Conflict and Democracy Studies (23)
Cultural Sociology (6)
Energy Policy Studies (13)
Public and Social Policy and Human Resources (6)
Sociology (4)
International Relations and European Politics (do jara 2020 program European Politics) (19)

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 2020)
•
•
•
•
•
•
•
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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 2020 držely na vysoké úrovni.
Studijního nebo pracovního pobytu přesahujícího 30 dnů se zúčastnilo v roce 2020 celkem 192
studentů. 14 z těchto mobilit bylo virtuálních. Studentům programu Erasmus bylo umožněno studovat
na zahraničních univerzitách také online z domova. Celkem se v programu Erasmus+ jednalo o 140
studijních pobytů. Zahraniční pracovní stáž v délce alespoň třiceti dní absolvovalo 33 osob. Další stu‐
denti a studentky strávili svou studijní stáž v partnerských institucích nebo vyjeli jako freemoveři či
stipendisté celostátních stipendijních programů.
Ze stipendijního fondu FSS MU byly podpořeny výjezdy 44 studentů a studentek. U osmnácti
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 pod‐
poru. V případě dlouhodobých pracovních či studijních pobytů bylo z tohoto stipendia podpořeno 26
osob.
Fakulta sociálních studií v roce 2020 přijala ke studiu 2 stipendisty – studenty z Běloruska, kteří
mají znemožněn přístup ke vzdělání ve své zemi.
Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2020 vyjeli do zahraničí na více než 30 dnů
Program

Počet studentů/studentek

AKTION

3

CEEPUS

1

Erasmus+ včetně mimoevropského

140

Freemover

3

Partnerské instituce FSS

4

Partnerské instituce MU

8

Pracovní stáže
Celkem

33
192

Studentů a studentek přijíždějících ze zahraničí bylo v roce 2020 celkem 155. Z toho 111 v rámci evrop‐
ského programu Erasmus+ a pět v rámci mimoevropského programu Erasmus+ ICM. 32 osob pak při‐
jelo z partnerských univerzit. Dva studenti přijeli jako vládní stipendisté.
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Přehled mobilit studentů a studentek, kteří v roce 2020 přijeli ze zahraničí na více než třicet dnů
Program

Počet studentů/studentek

CEEPUS

3

Erasmus+ včetně mimoevropského

116

Vládní stipendisté

2

Partnerské instituce FSS

2

Partnerské instituce MU

32

Celkem

155

Přehled studentských mobilit v letech 2015–2020
Mobilita přesahující 30 dní

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vyjíždějící studenti a studentky

378

334

328

324

300

192

Přijíždějící studenti a studentky

206

311

238

240

210

155

Mobilita zaměstnanců a zaměstnankyň
Zaměstnaneckou mobilitu v roce 2020 silně poznamenala celosvětová pandemie nemoci Covid-19. Bě‐
hem roku se na Fakultě sociálních studií uskutečnilo celkem 51 zahraničních cest. V rámci programu
Erasmus+ absolvovali výukové pobyty 4 vyučující. Na pracovní stáže Erasmus+ vyjel jeden za‐
městnanec. Další pracovníci a pracovnice fakulty vystoupili na zahraničních konferencích a work‐
shopech a zúčastnili se přednáškových a studijních pobytů a pracovních jednání.
Přehled mobilit zaměstnanců a zaměstnankyň FSS MU v letech 2015–2020

Počet osob vyjíždějících
do zahraničí

2015

2016

2017

2018

2019

2020

380

408

418

422

489

51

Zahraniční návštěvy
V roce 2020 mohlo na fakultu přicestovat pouze 9 zahraničních akademiků a akademiček, 4 z nich
v rámci programu Erasmus.
Dalších 18 akademiků a akademiček se zúčastnilo online výuky, ať už nabídli vlastní blokové
předměty nebo hostovali v předmětech vyučovaných kmenovými vyučujícími fakulty.
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Ukázky předmětů
Celkem nabídla FSS studujícím 274 předmětů vyučovaných v angličtině. I přes obtížnou pandemickou
situaci, která negativně ovlivnila mobilitu, se na této nabídce podílelo 27 zahraničních vyučujících. Od
března výhradně online.
Vybrané nově vyučované předměty v r. 2020:
•
•
•
•
•

James Henderson: Oil and Gas Industry
Geert Van Hove: „Nothing about us without us“: from slogan to research agenda.
Ande A. Nesmith Human Behavior and the Violence
Jeroen Knevel: Social Inclusion and Disability
James Richter: Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop

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.
I v roce 2020 pokračovala spolupráce v rámci tematické sítě programu CEEPUS Europe from the
Visegrad Perspective, koordinovaná Jagellonskou univerzitou v polském Krakově. V rámci této sítě
jsme přijali 3 studující na semestrální mobilitu.
Tradiční letní škola Energy Security Summer School se kvůli pandemii nekonala.
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4

Věda a výzkum

V roce 2020 jsme na FSS pokračovali v inovaci pravidel rozdělování peněz na/za vědu (DKRVO), a to
v souladu s vládním Metodikou hodnocení vědy M17+ i v souladu s rozdělováním prostředků na MUNI.
Pilotně jsme 10 % DKRVO rozdělovali podle výkonnosti ve třech modulech – Kvalita a produktivita, Ex‐
celence a Projekty. Podle inovovaných pravidel budeme veškeré DKRVO rozdělovat od roku 2021.
Na podzim FSS úspěšně prošla hodnocením modulu Společenská relevance Metodiky hodnocení
vědy M17+. Skupina mezinárodních odborníků hodnotila náš aplikovaný a smluvní výzkum, popula‐
rizaci naší vědecké práce, spolupráci s neakademickou sférou, mezinárodní „viditelnost“ a prestiž na‐
šich výzkumníků a výzkumnic. Hodnotícím panelem získala fakulta hodnocení 4 Very good (stupnice
1–5). Toto hodnocení bylo kalibrací MŠMT sníženo na hodnocení 3 Good. Identifikovaný prostor pro
zlepšení má fakulta v oblasti mezinárodního uznání našich výzkumníků a výzkumnic.
Fakultní veřejnosti byla představena Grantová strategie FSS, jež vytyčuje směr, kterým se chceme
vydat v příštích letech v oblasti grantových projektů. Cílem je, aby byla FSS v grantových soutěžích
aktivní a úspěšná. Kromě prioritních domácích soutěží GAČR se chceme soustředit na posílení
úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích Horizont Evropa. Přáli bychom si, abychom měli na
FSS do roku 2025 prestižní ERC nebo koordinátorský projekt. Součástí strategie je také kapitola finan‐
cování, která zaručuje pracovištím vracení části vysoutěžených režijních prostředků nebo garantuje
každému akademickému pracovníkovi, který je řešitelem grantu nebo členem řešitelského týmu,
zvýšené osobní ohodnocení o nejméně 40 % prostředků z vysoutěžené tarifní složky mzdy.
Díky dlouhodobým excelentním publikačním a grantovým výkonům vzniklo na fakultě nové vý‐
zkumné pracoviště Interdisciplinary Research Team on Internet and Society (IRTIS).
Fakulta se zapojila do programu IGA MU, ve které jsme získali podporu cca 4,8 mil. Kč pro 10 stu‐
dentek a studentů doktorského studia. Úspěšný žadatel tak získal na svůj výzkumný projekt cca
480 000 Kč na rok.
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 studium jsme sjednotili požadavky na kvalitu publikací doktorandů. V průběhu
svého studia musí studenti publikovat nejméně dvě publikace, jedna publikace – článek ve WoS Q1–Q3,
druhá publikace článek ve WoS nebo Scopus, případně zahraniční či domácí monografie nebo kapitola
v zahraniční monografii.
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4.1

Výzkumné projekty podpořené
z externích zdrojů

V roce 2020 získala FSS MU na podporu výzkumných grantových projektů celkem 67 mil. Kč. Z toho
16 mil. Kč od zahraničních poskytovatelů. Celkem 40 mil. Kč jsme získali na projekty základního vý‐
zkumu a 27 mil. Kč na projekty aplikovaného výzkumu.
Získali jsme jeden projekt EXPRO s názvem Expertise in authoritarian societies. Human sciences
in the socialist countries of East-Central Europe v hodnotě 28 mil. Kč.
Podali jsme 8 návrhů projektů Horizont 2020, 33 návrhů projektů GAČR a 21 návrhů projektů
TAČR.
V roce 2020 jsme zahájili realizaci 23 projektů a celkem jsme realizovali 93 výzkumných projektů.
Přehled počtu zahájených výzkumných projektů v jednotlivých grantových programech v letech 2017–
2020
Program
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2017

2018

2019

2020

EU / H2020

0

2

0

3

EU / OKP / COST

0

0

1

1

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

12

8

8

7

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

0

6

11

7

Ostatní výzkumné projekty

12

7

3

5

Celkem

24

23

23

23

4.2

Ostatní rozvojové
a vzdělávací projekty

V roce 2020 jsme na FSS MU realizovali kromě výzkumných projektů také dalších 15 rozvojových
a vzdělávacích projektů v celkové hodnotě 82 mil. Kč. Z toho 12 projektů bylo realizováno v rámci pod‐
pory OP VVV.
Zahájili jsme také realizaci projektu s názvem Výzkumně ověřený inovativní model identifikace
a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol v rámci OP VVV za 24 mil. Kč.

4.3

Publikační činnost

V roce 2020 jsme uveřejnili celkem 316 publikací. Z toho 129 publikací (cca 41 %) v časopisech Web
of Science (WoS) a 60 publikací (cca 19 %) v časopisech Scopus (SC).
Z článků zveřejněných v časopisech z databáze WoS 63 % jsme publikovali v časopisech v prvním
(Q1) a druhém kvartilu (Q2). V prvním decilu (DEC1) jsme publikovali cca 8 % našich WoS výstupů.
Nejvíce WoS publikací v DEC1 (4) publikovali pracovníci a pracovnice Katedry psychologie. Nej‐
více WoS publikací v Q1 a Q2 (20) publikovali pracovníci a pracovnice Mezinárodního politologického
ústavu a Katedry psychologie. Nejlepší poměr publikací WoS Q1 a Q2 z celkového počtu WoS publikací
(86 %) měla Katedra mediálních studií a žurnalistiky.
V prestižních zahraničních nakladatelstvích jsme publikovali 3 monografie.

4.4

Výzkumná pracoviště

Ústav populačních studií
V roce 2020 realizoval ÚPS celkem 5 výzkumných projektů.
• Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech
• Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
• Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek
• Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologické‐
ho a marketingového výzkumu
• Vzdělání a proměna jeho role na evropských trzích práce v letech 2000 až 2015
Anotace vybraných výzkumných projektů
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji
mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů.
Zaměřuje se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním.
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Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek
Projekt se zaměřuje na výzkum sociálních a technologických aspektů vztahu mezi lidským uživatelem
vyššího věku a humanoidním robotem Pepper (human – robot interaction; HRI). Zkoumány jsou
možnosti využití robota pro aktivizaci seniorů a seniorek ve volnočasových centrech pro seniory. Tato
centra se zaměřují na škálu činností v rámci projektů aktivního stárnutí, s důrazem na vzdělávání
a podporu socializace. Projekt tak přinese nové poznání o HRI, které se doposud v oblasti seniorů za‐
měřovalo pouze na otázku péče, nikoliv na agentického sociálního aktéra ve vyšším věku. Přidanou
hodnotou projektu je také zaměření se na genderový aspekt HRI a potenciál aktivizace skrze interakci
s robotem, a to jak v pohledu vyšší pre-socializace seniorů mužů k využívání technologií, tak v před‐
chozím výzkumu (autonomní řízení a technologie v automobilu) zjištěná diferenciální preference
práce s technologiemi u žen. Projekt je realizován ve spolupráci s ČVUT.
Ústav populačních studií zanikl k 31. prosinci 2020.

Mezinárodní politologický ústav
V roce 2020 realizoval MPÚ 1 výzkumný projekt financovaný Ministerstvem vnitra ČR:
• Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených
konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR
Anotace výzkumného projektu
Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených
konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR
Ze stoupajícího rizika regionálních ozbrojených konfliktů vznikají přímé a nepřímé hrozby pro
vnitřní bezpečnost České republiky. Včasná identifikace rizika ozbrojeného konfliktu a potenciálních
hrozeb pro vnitřní bezpečnost ČR s ním spojených jsou předpokladem efektivní prevence. Cílem
projektu je proto v základním výzkumu koncipovat predikční model ozbrojených konfliktů, který na
dané úrovni v žádné formě neexistuje, a v aplikovaném výzkumu poskytnout na tomto modelu posta‐
venou metodiku predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních oz‐
brojených konfliktů pro zvýšení vnitřní bezpečnosti ČR. Projekt je zaměřen na praktickou aplikaci me‐
todiky predikce a prevence bezpečnostními a zpravodajskými složkami státu.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
V roce 2020 realizoval IVDMR celkem 13 výzkumných projektů:
• BACH: Vývoj Testů školních dovedností
• DOMOV, vývoj a demokracie: 2020
• Enlightened trust: An examination of trust and distrust in governance – conditions, effects and
remedies
• Faktory ovlivňující identifikaci a rozvoj mimořádně nadaných žáků
• Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
• Proměny partnerských vztahů ve starším věku
• Psychological determinants of perceived democratic legitimacy
• Psychosociální souvislosti u vybraných rizik používání technologií: touha po hubenosti
a nadměrné hraní počítačových her
• Publikace výsledků mezinárodního projektu EU Kids Online
• �e Adolescent Experience: Young Czechs a�er and during social change
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• Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků zá‐
kladních škol
• Pohled do budoucnosti: Porozumění vlivu technologií na „well-being“ adolescentů
• Karierová adaptabilita absolventů odborných vyšších sekundárních škol v období přechodu ze
školy do práce
Anotace vybraných výzkumných projektů
Faktory ovlivňující identifikaci a rozvoj mimořádně nadaných žáků
Projekt se zaměřuje na tři důležitá témata související s identifikací a rozvojem nadaných žáků. Cílí jak
na faktory, které determinují výkonnost a rozvoj této populace žáků v akademických oblastech (vý‐
zkum metakognice), tak i na proměnné, které zasahují do samotného procesu jejich vyhledávání
a identifikace (výzkum posuzovací škály a diagnostické hry). Komplexní uchopení celé problematiky
umožní lépe a zejména podrobněji popsat jak kognitivní a metakognitivní specifika nadané populace,
tak i případné možnosti a rizika procesu identifikace. Projekt tedy dává příležitost tematicky i kon‐
cepčně přímo navázat na dřívější projekty specifického výzkumu, i na projekty GAČR a TAČR. V rámci
nich byla sesbírána zajímavá a doposud nepublikovaná data, vztahující se zejména k faktorům, jež de‐
terminují výkon žáků v rámci herní diagnostiky, i k přesnosti odhadů úrovně schopností žáků z pohle‐
du jejich učitelů či rodičů. Navržený projekt počítá i s novými sběry dat, která budou na větších soubo‐
rech dětí a škol ověřovat důležité vztahy a souvislosti zejména v ose učitel – žák – rodič – psycholog.
Výstupy těchto výzkumných studií budou cíleny do odborných zahraničních i místních periodik.
Mohou být následně také impulzem pro projekty aplikovaného výzkumu nebo mohou nalézt i přímé
uplatnění v pedagogické či pedagogicko-psychologické praxi.
Psychological determinants of perceived democratic legitimacy
Projekt vychází z dosavadních poznatků v oblasti procedurální spravedlnosti, ospravedlňování spole‐
čenského systému a politické tolerance. Klade si za cíl prozkoumat psychologické procesy, jejichž
prostřednictvím si lidé utvářejí představy o legitimitě různých demokratických rozhodovacích pro‐
cedur (např. přímá volba, rozhodnutí volených zástupců, na deliberaci založený konsensus). Hlavním
předmětem zájmu jsou procedurální a kontextuální determinanty demokratické legitimity (např. zá‐
vislost na výsledku, hrozba, sociální identifikace) a role implicitních kognicí o demokracii. Projekt vy‐
užívá smíšený výzkumný design, který kombinuje sekundární analýzu dat ze tří dřívějších meziná‐
rodních šetření, ohniskové skupiny, laboratorní experimenty a terénní experiment ve školním
prostředí. Data budou sbírána od dospělých z různých věkových skupin. Výsledky poskytnou psycho‐
logický pohled na současnou evropskou krizi reprezentativní demokracie. Přinesou rovněž seznam
možných procedurálních a kontextuálních opatření, využitelných při navrhování rozhodovacích pro‐
cedur v rámci občanské společnosti.
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4.5

Úspěchy a ocenění akademiků
a akademiček

Ceny děkana
Cenu děkana v oblasti výuky získala M. A. Kašparová Irena, Ph.D.
Cenu děkana v oblasti výzkumu získal výzkumný tým IRTIS (Interdisciplinary Research Team on In‐
ternet and Society)
Cenu Iva Možného v oblasti společenského přínosu získala Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. a Student‐
ský spolek Fakescape a jejich mentoři Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.

Ceny rektora
Cenu rektora za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu získal prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Cena za přínos popularizaci vědy na Academia Film Olomouc
Cenu za přínos popularizaci vědy na Academia Film Olomouc získala prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
z Katedry environmentálních studií

Ceny MUNI SCIENTIST Grantové agentury MU
Cenu MUNI SCIENTIST získala doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, která se zabývá dopady využívání
internetu a technologií na člověka a jeho duševní zdraví. Má vynikající výsledky ve výzkumu online
rizik, především online agrese u dětí a dospívajících.
Cenu MUNI SCIENTIST získala Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D., která se ve svém výzkumu zamě‐
řuje na rodinné a mezigenerační vztahy, péči o děti, vnoučata a vazby vnoučat na jejich prarodiče.
V této oblasti dosáhla vynikajících výsledků publikovaných v předních mezinárodních časopisech.
Cenu MUNI SCIENTIST získali prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.; doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková,
Ph.D.; Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. za publikaci: Zpráva „EU Kids Online 2020: Survey results from
19 countries“, která představuje výsledky mezinárodního výzkumu o výhodách a rizicích internetu
pro evropské děti. Zpráva vedená výzkumníky z MU má významné důsledky pro vědu a média. Osm
měsíců od publikace získala tato zpráva 16 citací v WoS a 43 citací v Google Scholar. V českých médiích
bylo o tomto výzkumu zveřejněno alespoň 40 navazujících článků a další stovky článků byly zveřejně‐
ny v zahraničí.
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4.6

Profesorská a habilitační
řízení

V roce 2020 byli rektorem MU na návrh Vědecké rady FSS MU docenty/
docentkami jmenováni
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. / Politologie
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. / Politologie
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. / Psychologie

V roce 2020 byli jmenováni profesory
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. / Sociologie
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. / Politologie
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5

Studijní a výzkumné
zázemí

Ústřední knihovna FSS MU
Knihovna v roce 2020 čelila situaci, kterou přinesla celosvětová pandemie Covid-19. Byli jsme nuceni
přijmout protiepidemická nařízení, která měla zásadní vliv na fungování a provoz knihovny. Jednalo
se především o chod studoven, seminárních místností a služeb pro naše návštěvníky. Reakcí na vyhlá‐
šená opatření byla flexibilní adaptace nabízených služeb a jejich přesun do online prostředí. Po celý
rok jsme tak i nadále zajišťovali podporu a přístup ke kvalitním a ověřeným informacím z fyzických
i digitálních nosičů a poskytovali profesionální knihovnické služby a podporu pro studijní, pedago‐
gickou, odbornou a vědecko-výzkumnou činnost.
Díky personálnímu zastoupení ve výkonném výboru celonárodního uskupení vysokoškolských
knihoven – Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) – měla knihovna možnost aktivně se podílet na
celostátní elektronizaci statistických dat knihoven a na přípravě každoroční výroční konference
Bibliotheca Academica, která v tomto roce proběhla online.
Fond Ústřední knihovny FSS MU
Do knihovního fondu bylo v roce 2020 nově zpracováno dva tisíce knih a téměř 100 e-knih, odebírali
jsme 83 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 Národní autority NK ČR a jejich koopera‐
tivní tvorba.
Obdrželi jsme dva významné knižní dary – od Japan Publishing Industry Foundation for Culture
a díky spolupráci s Vysokou školou manažmentu v Trenčíně část knižního fondu z její knihovny, který
odpovídá profilaci fondu knihovny FSS. Velmi nás těší stále častější nabídky od absolventů fakulty, kte‐
ří po ukončení studia věnují odborné knihy do domovské knihovny.
Činnost akvizice se v roce 2020, spolu s obvyklým vyřizováním požadavků na nákup knih
z projektů a grantů a pořizování novinek do knihovny, více zaměřila na zajištění přístupu k elektro‐
nickým verzím knih. 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 slouží především studentům, kteří e-knihy využijí ke zpracovávání závě‐
rečných či seminárních prací.
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Elektronické informační zdroje
Na světovou epidemickou situaci pružně zareagovala některá renomovaná nakladatelství a díky tomu
se podařilo rozšířit nabídku elektronických informačních zdrojů – mezi nejvýznamnější zkušební pří‐
stupy patřily Cambridge University Press, Oxford Scholarship Online, Oxford Clinical Psychology,
Oxford Reference, e-knihy od Elsevieru, Springeru i Taylor and Francis, Sage Video, Sage Research
Methods, kolekce Sage Knowledge, dostupná byla rovněž databáze Alexander Street a Global Issues
Library.
Pracovníci knihovny se spolupodíleli na zajištění přístupů do českých digitálních knihoven,
konkrétně Národní digitální knihovny–Covid. V rámci MU jsme se podíleli na zajištění vzdáleného pří‐
stupu a provozu systému E-prezenčka, který umožňuje časově omezené virtuální půjčování knih
z fondu knihoven Masarykovy univerzity. V roce 2020 jsme naskenovali, provedli post-processing
a importovali do systému E-prezenčka 160 titulů knih.
Pokračoval přístup do více než 40 elektronických informačních zdrojů. Jedná se o citační databáze,
elektronické kolekce časopisů a e-knih od prestižních vydavatelství. K většině elektronických zdrojů
je zajištěn vzdálený přístup. Zakoupení přístupu do platformy českých e-knih Bookport se ukázalo
jako dobré rozhodnutí, od března do konce roku 2020 bylo staženo 6 613 knih.
K dispozici byl český citační manažer Citace PRO Plus na podporu publikačních aktivit.
Od dubna byly k dispozici licence k so�waru Grammarly Premium, nástroji na korekturu písem‐
ného projevu v anglickém jazyce. Licence byly primárně určeny pro zaměstnance a doktorské studen‐
ty, část licencí jsme nabídli i studentům bakalářských a magisterských programů.
Knihovna se zapojila do programu jedné z nejznámějších vzdělávacích platforem Coursera, která
spustila program pro univerzity ovlivněné koronavirem. Mohli jsme tak nabídnout studentům a za‐
městnancům fakulty přístup k více než 3 800 online kurzům s různým tematickým obsahem od
předních zahraničních univerzit a institucí, včetně přístupu do jindy placených částí.

Podpora vědy a výzkumu
Pokračovali jsme v poskytování služby zakládání a správy identifikátorů vědce (ORCID, ResearcherID
a ScopusID). V roce 2020 začaly přibývat i profily doktorských studentů fakulty.
Aktivně jsme podporovali otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access + Open Data), od
ledna 2020 je knihovna 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. Za knihovnu FSS je součástí celouniverzitního týmu metodička Mgr. Marika Hrubá,
která zároveň zastává i roli koordinátorky pro humanitní a sociální vědy na MU.
Do správy knihovny také spadá agenda evidence publikací určených pro odvod do RIV. V roce 2020
knihovna na základě obdržených oznámení zaevidovala 212 nových publikací autorů z FSS. Dalších 329
záznamů prošlo kontrolou tak, aby v případě odvodu do RIV byly záznamy přesné a odpovídaly stáva‐
jící Metodice 17+.

Zázemí pro studium
Mezi technické vybavení knihovny patří dva knižní skenery s možností přímého skenování na vlastní
mobilní zařízení, dva selfchecky a dva boxy na vracení knih. Velká seminární místnost byla nově vyba‐
vena pracovním místem s počítačem a projektorem, je umožněno i napojení vlastních přenosných za‐
řízení. Knihovna nabízí více než 270 studijních míst.
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2020

48 000
75 500

4 000

návštěv knihovny

registrovaných uživa‐
telů a uživatelek

návštěv www stránek
knihovny

63
000
422
studentů a studentek prvních
ročníků seznámeno online se
službami knihovny

160
Kč hodnota
knižních darů

naskenovaných knih
do E-prezenčky

2 200 000

154

+

65

otevřených dnů v roce
(plný provoz se studovnami)

Kč za literaturu a elektronické
informační zdroje

dnů s omezeným
provozem s výdejem
a vracením knih

46

6

FSS MU a třetí role
univerzity

Fakulta sociálních studií chce být nejen vzdělávací a vědeckou, ale i společensky aktivní institucí. Na‐
dále pokračuje projekt sdíleného bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů Masary‐
kovy univerzity Symbios, který od roku 2015 připravovala právě FSS. Projekt umožňuje mladým
dospělým z dětských domovů snazší přechod k vlastnímu samostatnému bydlení a vybraným osobám
i pomoc při startu vlastního vysokoškolského studia.
Fakulta sociálních studií má zásadní podíl na fungování Denního centra pro lidi bez domova ve Vlhké
ulici v Brně, které vzniklo ve spolupráci se Společností Podané ruce a Magistrátu města Brna. Téměř
sto dobrovolníků a dobrovolnic z FSS zde pomáhá zabezpečovat chod denního stacionáře. Studenti
a studentky si v praxi vyzkoušeli, nejen jaké to je pomáhat, ale také, co vše se již studiem sociální práce
či psychologie naučili. Jako každý rok se i v roce 2020 uskutečnil mezinárodní filmový festival Ekofilm,
tentokráte však kvůli pandemii covid-19 online. Podrobněji se můžete o všech uvedených projektech
i aktivitách dočíst níže.

6.1

Aktivní fakulta

Dobrovolníci z řad fakulty
Kromě spolupodílení se na chodu denního stacionáře v ulici Vlhká se studující FSS aktivně zapojili i do
mnoha dalších dobrovolnických aktivit, ať už to bylo šití roušek, pomoc na krizové lince pro seniory
SeniorPoint nebo živé zpravodajské vysílání TV MUNI o aktuálním dění na univerzitě v souvislosti
s pandemií. Katedra psychologie vytvořila poradenské webové stránky, kde sdílela volně dostupné psy‐
chologické rady a doporučení, například jak dítěti vysvětlit podstatu onemocnění nebo jak mluvit se
žáky základních škol a jejich rodiči o úmrtí blízké osoby. Díky nápadu několika absolventů darovala
FSS počítače a IT příslušenství neziskové organizaci Ratolest Brno. Výpočetní technika putovala do
nízkopříjmových rodin, kde umožnila dětem domácí vzdělávání, které nebylo v době epidemie bez této
techniky uskutečnitelné. Vedení fakulty a někteří zaměstnanci přispěli na akci Koláč pro hospic
Diecézní charity Brno.
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Zimní škola současné evropské politiky
Pro studenty druhých, třetích a čtvrtých ročníků středních škol (a nejen je) uspořádala FSS na konci
roku 2020 Zimní školu současné evropské politiky. Série šesti online setkání nabídla nejen vhled do
stylu přednášek na FSS, ale také podklady pro zorientování se v aktuálních výzvách a problémech Ev‐
ropy, které mohou účastníci využít v přípravě na maturitní zkoušky nebo při přijímacím řízení.

Mezinárodní filmový festival Ekofilm
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity pořádala i v roce 2020 Mezinárodní filmový festival
dokumentárních filmů s ekologickou tématikou. 46. ročník se věnoval tématu udržitelné spotřeby.
Z důvodů pandemie covid-19 se celý festival, včetně úvodního koncertu a hlavních besed, konal v online prostředí. Mezi nejvýznamnější hosty festivalu patřili ministr životního prostředí Richard Brabec,
rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová či novozélandský režisér s českými kořeny Michael
Havas. Celkem bylo prezentováno 26 soutěžních filmů.

Projekt Symbios
Symbios představuje sdílené bydlení studujících brněnských VŠ a mladých dospělých, kteří odcházejí
z dětských domovů. V České republice se jedná o unikátní projekt, který se inspiruje myšlenkou Vinzi‐
rast Mittedrin ve Vídni, v rámci něhož sdílí bydlení vysokoškoláci a lidé bez domova. Projekt uskuteč‐
ňuje nezisková organizace EkoInkubátor, jejímž ředitelem je docent Bohuslav Binka z Katedry envi‐
ronmentálních studií. Fakulta i Masarykova univerzita projekt plně podporují, stejně jako Magistrát
města Brna a městská část Brno-střed. Na konci roku 2020 spolu osm mladých dospělých z dětských
domovů a studujících bydlí v domě v ulici Křenová již rok a půl. Studující i mladí dospělí mají k dispo‐
zici mentorky, které je podporují v hledání práce, řešení každodenních situací a rozhodování o smě‐
řování jejich budoucnosti.

Noc vědců
Na podzim 2020 se fakulta opět připojila k akci Noc vědců, která popularizuje vědu napříč všemi obory
i celou Českou republikou. Tentokrát měla premiéru online verze a oproti minulým ročníkům trvala
o něco déle. Během září se povedlo na fakultě naskenovat prostory do 3D prezentace, součástí prostor
byla i prezentace jednotlivých bakalářských studijních programů, do nichž mají na FSS možnost stu‐
dující nastoupit. Každý ročník nese určité téma, které rámuje všechen obsah představený v prezentaci,
případně na akci samotné. V roce 2020 bylo tímto tématem „Člověk a robot“. Ač se může zdát, že roboti
mají k humanitním vědám daleko, dokázali jsme v prezentaci ukázat pravý opak. Umělá inteligence
dnes není cizí ani společenskovědním tématům, a tak se v prezentaci našich kateder můžete dočíst
o problematice kybernetické bezpečnosti v mezinárodních vztazích a válkách, dále jak roboti pomáha‐
jí se socializací seniorům a seniorkám, i to, jak technologie slouží v environmentálních oblastech a ze‐
fektivňují práci sociálních pracovníků i psychologů.

WEEC
V roce 2020 jsme se stali jedním z pořadatelů významné události v oblasti environmentální výchovy
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V Praze (a na dalších místech České republiky) proběhne od 14. do
18. března 2022 Světový kongres environmentální výchovy (WEEC). Organizátory této akce jsou kromě
Fakulty sociálních studií MU, AIM Group International a WEEC Network dále Univerzita Karlova, Minis‐
terstvo životního prostředí České republiky a mnoho dalších partnerů z řad českých organizací ak‐
tivních 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 proto byl celý kongres přeložen na březen roku 2022.
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6.2

Akce pro fakultu

Reprezentační ples Fakulty sociálních studií
V pátek 27. února 2020 se po roční pauze konal 2. reprezentační ples Fakulty sociálních studií. Ples byl
věnován připomínce nadcházejícího 170. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. Ve dvou sálech
Hotelu International se zaměstnanci, zaměstnankyně, studující a absolventi a absolventy a ostatní pří‐
znivci FSS bavili při hudbě kapely Midnight Coffee Session a Frontmen, zajímavých vystoupeních
a mnozí si odnesli i cenu z bohaté tomboly.

Shromáždění akademické obce
První říjnový den roku 2020 se konalo distanční formou shromáždění akademické obce. Prostřednic‐
tvím aplikace Zoom se spolu setkali akademici a akademičky a kromě proslovů děkana fakulty a před‐
sedy akademického senátu byli informováni a diskutovali například o nestandardním průběhu
podzimního semestru a dalším směřování v semestru následujícím. Dále se také probíralo dotazníkové
šetření a příprava ocenění HR Award, které připravovalo ve spolupráci hned několik oddělení na fa‐
kultě.

Předvánoční setkání akademické obce a zaměstnanců FSS MU
Prosincové setkání akademické obce a zaměstnanců fakulty se kvůli epidemickým opatřením usku‐
tečnilo opět distanční formou prostřednictvím online Zoom setkání. Ve čtvrtek 17. prosince 2020 fa‐
kulta tedy zakončila rok tak, jak jsme ho po většinu měsíců znali – v online prostředí. Kromě tradičních
proslovů děkana a proděkanů fakulty došlo na shrnutí uplynulých měsíců a neformální přípitek na rok
budoucí.
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6.3

Studentské spolky

V roce 2020 působilo na FSS MU 18 studentských spolků. Ty přispívají k rozvoji aktivit jak uvnitř fa‐
kulty, tak i za jejími branami. Díky nim vzniká řada potřebných iniciativ zaměřených na podporu soci‐
ální a kulturní činnosti, na popularizaci vědy a její aplikaci do inovativních projektů.

Přehled studentských spolků aktivních na FSS MU v roce 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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Den otevřených dveří – leden 2020
Studenti a studentky FSS pomáhají v nově otevřených
denních centrech
Ples Fakulty sociálních studií MU
Křest knihy Evropská unie
Projekt Symbios
Zoom schůzka Katedry sociologie
Zoom schůzka Katedry environmentálních studií
Prostory Ústřední knihovny FSS MU
Fungování Ústřední knihovny FSS MU v pandemii
Letní škola v suterénu knihovny
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7

Organizační
struktura
a hospodaření

7.1

Hospodaření

Výnosy fakulty

2016

2017

2018

2019

340 316

329 960

305 338

270 528

262 177

Vývoj výnosů od roku 2016 ( v tis. Kč)
Celkové neinvestiční výnosy FSS MU v roce
2020 činily 340 316 tis. Kč, což je proti roku
2019 o 3,1 % více. Nejvýznamnějšími finanční‐
mi zdroji byly v roce 2020 příspěvek na vzdě‐
lávací činnost MŠMT ve výši 133 484 tis. Kč,
dotace na projekty vědy a výzkumu ze státní‐
ho rozpočtu ve výši 52 502 tis. Kč a institucio‐
nální podpora ve výši 56 747 tis. Kč, z toho
56 089 tis. Kč institucionální podpora na
dlouhodobý koncepční rozvoj organizace
a 658 tis. Kč projekty GA MU. Dalším význam‐
ným zdrojem byly prostředky z vlastních
zdrojů (výnosy z poplatků souvisejících se
studiem, poplatky za přijímací řízení apod.),
které v roce 2020 dosáhly výše 27 542 tis. Kč.
Z vývoje struktury výnosů v období let
2016–2020 je patrný stabilně nejvýznamnější
procentuální podíl provozního příspěvku na
financování neinvestičních nákladů fakulty,
nárůst zdrojů z výzkumných projektů, in‐
stitucionální podpory na dlouhodobý kon‐
cepční rozvoj výzkumné organizace a opě‐
tovný pokles zdrojů z projektů ze struktu‐
rálních fondů EU.

2020
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39,2 %

38,5 %

41,4 %

39,7 %

40,7 %

Vývoj struktury výnosů od roku 2016

podíl r. 2016
podíl r. 2017
podíl r. 2018
podíl r. 2019

Vlastní
příjmy

Doktorská
stipendia

14 %

12,4 %

0,6 %

6,5 %
2,4 %

5,3 %

4,8 %

5,6 %

5%

5,9 %

4,9 %

8,4 %

8,1 %

7,2 %

7,3 %

11,8 %

Vzdělávací
a rozvojové
projekty

1,7 %

2,1 %

1,9 %

2,5 %

8,5 %

Výzkumné
projekty

2,1 %

2,3 %

Vzdělávací
činnost

13,1 %

16,7 %

22 %
15,4 %

16,2 %

19,7 %

20,5 %

podíl r. 2020

Strukturální Institucionální
fondy
podpora

Náklady fakulty
Celkový nárůst nákladů souvisí s vyššími výnosy v roce 2020. 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.
Vyšší proti roku 2019 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 tech‐
nickým vybavením a dále se stavebními úpravami provedenými během letních měsíců 2018 a 2019. Po‐
díl nákladů ukazatele A na celkových nákladech fakulty v roce 2019 činí 64,8 %, což je identické pomě‐
ru v roce 2018 (64,8 %).
Největší podíl na nákladech v ukazateli A mají osobní náklady, které včetně odvodů na sociální
a zdravotní pojištění a tvorbu sociálního fondu představují 76,4 % celkových nákladů spadajících do
skupiny A v roce 2020.
Další vysoký podíl na nákladech FSS v roce 2020 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 2020 vyplaceno 28 281 tis. Kč.
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Přehled nákladů v roce 2020 a srovnání s rokem 2019
Skutečnost
2019

Skutečnost
2020

INDEX
2020/2019

Náklady celkem

328 338 476

338 256 320

103,0 %

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

212 757 904

232 803 583

109,4 %

123 766 806

129 098 219

104,3 %

5 283 080

4 191 540

79,3 %

odvody

43 150 021

44 646 389

103,5 %

energie

3 183 847

2 637 594

82,8 %

940 342

349 782

37,2 %

materiál

4 997 977

4 331 535

86,7 %

služby

5 904 113

4 903 612

83,1 %

cestovné

2 198 482

423 699

19,3 %

10 231 933

10 231 025

100,0 %

stipendia

6 337 365

6 526 239

103,0 %

ostatní

6 763 938

25 463 949

376,5 %

16 335 000

16 233 750

99,4 %

293 802

466 101

158,6 %

6 688 591

5 967 735

89,2 %

0

0

0,0 %

Strukturální fondy aj. projekty spolufinancované EU

7 795 416

1 966 281

25,2 %

Účelové prostředky bez VaV

5 209 630

3 708 018

71,2 %

Projekty VaV ze SR a od územních celků

59 278 995

52 501 210

88,6 %

Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV

13 455 631

17 647 168

131,2 %

Účelové prostředky na VaV

4 570 302

5 736 758

125,5 %

Doplňková činnost

1 953 205

1 225 716

62,8 %

v tom mzdy
OON

opravy, udržování

odpisy

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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Stipendia vyplacená v roce 2020 podle druhu stipendia
Druh stipendia
Stipendia tvůrčí
Stipendia prospěchová
Stipendia sociální
Stipendia mimořádná

Částka v Kč
5 421 222
544 000
19 000
5 003 928

Stipendia doktorská

17 148 000

Celkem

28 136 150

Stipendia tvůrčí
19,3 %

Stipendia prospěchová
1,9 %
Stipendia sociální
0,1 %

Stipendia mimořádná
17,9 %

Stipendia doktorská
60,9 %
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Stipendia vyplacená v roce 2020 podle zdrojů a srovnání s rokem 2019
Zdroj stipendií

2019 v Kč

2020 v Kč

16 335 000

16 233 750

99,4 %

Stipendijní fond

4 575 310

3 806 071

83,2 %

Dotace na specifický výzkum

4 190 118

4 976 242

118,8 %

Dotace na zahraniční studenty

194 500

287 000

147,6 %

Provozní příspěvek 1111

898 852

1 259 530

140,1 %

Rozvojové programy

103 726

167 736

161,7 %

CŽV a anglické programy

680 777

383 311

56,3 %

19 900

932 510

468,6 %

291 215

234 817

80,3 %

27 289 399

28 280 967

103,6 %

Dotace na doktorská stipendia

Fond provozních prostředků
Ostatní zdroje
Celkem

Podíl

Hospodářský výsledek
V roce 2020 vykázala FSS MU hospodářský výsledek ve výši 2 059 tis. Kč. Z toho 1 223 tis. Kč z hlavní
činnosti a 836 tis. Kč z doplňkové činnosti.

2016

2017

2018

1 622

1 743
1 307

1 444

2 059

Vývoj hospodář ského výsledku fakulty od roku 2016 (v tis. Kč)

2019

2020

59

60

Proděkanka
pro studium

Katedra
mediálních studií
a žurnalistiky

Proděkan pro
strategii a rozvoj

Katedra
environmentálníc
h studií

Katedra
mezinárodních
vztahů a evrop‐
ských studií

Proděkan
pro výzkum
a doktorské
studium

Proděkani

Katedra
politologie

Katedry

Proděkan pro
internacionalizac
i a záležitosti
studentů

Akademický
senát FSS MU

Katedra
psychologie

Proděkan pro
vnitřní a vnější
komunikaci

Katedra sociální
politiky a sociální
práce

Děkan FSS MU

Katedra
sociologie

Oddělení pro
vnitřní a vnější
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

Ústav
populačních
studií

Správa budov

Organizační struktura FSS

platná do 31. 12. 2020
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