
Zápis z jednání Legislativní komise Akademického senátu MU (LK AS) 

ustavené Akademickým senátem MU (AS MU) ve volebním období 2018–2020 

 

Termín konání: pondělí 26. 4. 2021 ● 17:00-18:35 ● MS Teams 

Přítomni: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (předseda LK AS MU); RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.; 

Lukáš Buchta; Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák; Mgr. Ing. Ondřej Špetík; Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, 

Ph.D.; doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.; Mgr. Natália Antalová; JUDr. Veronika Smutná, 

Ph.D.; RNDr. Luboš Bauer CSc.; doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.; PharmDr. Tomáš Goněc, 

Ph.D.; Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil; Mgr. Václav Orava;  

Omluveni: / 

Nepřítomni: / 

Hosté:  

• RMU: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační 

technologie MU); Mgr. Svatopluk Šimek (PrávO); JUDr. Kateřina Kvítková (vedoucí 

PrávO); prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor); Mgr. Petr Černikovský (ředitel 

Odboru pro kvalitu) 

• AS MU: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., (předseda AS MU) 

• FaF MU: prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (proděkan pro mezinárodní vztahy a 

internacionalizaci) 

 

Program:  

1. Úvod 

2. Návrh na I. změnu vnitřního předpisu Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení 

MU 

3. Návrh na III. změnu vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU 

4. Různé  

 



1) Úvod 

Předseda LK zahájil zasedání s poděkováním všem členům LK za odvedenou práci během 

celého mandátového období. Poté představil body programu, jichž byl zpravodajem. Členové 

LK avizovaný program schválili.  

 

2) Návrh na I. změnu vnitřního předpisu Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení MU 

Předseda LK označil předpis za jednoduchou procesní záležitost. Prorektor Polčák oznámil, že 

neveřejná forma hlasování RVH vznikla kvůli zasedání online. Předseda LK doplnil, že 

zasedání RVH zůstávají veřejná. Tajnými se stanou jen hlasování. 

Poté se předseda LK zeptal, jak bude hlasování probíhat až budou zasedání opět ve fyzické 

formě. Prorektor Polčák řekl, že by rád viděl hybridní formu zasedání (tedy hlasování online) i 

po návratu do formátu fyzických zasedání. Mgr. Černikovský doplnil, že zažitou praxí je, že 

když při hlasování hosté odchází z místnosti.  

Předseda LK se zeptal, zda členové rady navzájem uvidí, jak kdo hlasoval. Prorektor Polčák 

upřesnil, že ano. Neveřejné hlasování podle něj znamená pouze vyloučení veřejnosti, ne tajné 

hlasování, u něhož by ani členové nevěděli, jak kdo hlasoval.  

Dr. Smutná se zeptala, zda se RVH může shodnout na tajném hlasování. Mgr. Černikovský 

odpověděl, že rada k tajnému hlasování dosud nikdy nepřistoupila. 

Mgr. Hasil se zeptal, proč je veřejnost z hlasování vyloučena. Předseda AS MU řekl, že se jedná 

o narovnání předpisu do souladu s praxí. Předseda LK vyjádřil návrh, zda by neměl předpis 

obsahovat dva druhy jednání – veřejné a neveřejné – jako tomu bývá na vědeckých radách. Dr. 

Smutná upozornila, že takové ustanovení předpis obsahuje. Vyjádřila podporu, aby bylo 

předmětné upravované ustanovení předloženo na zasedání ASMU v lepší formulaci.  

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout I. změnu vnitřního předpisu Jednací řád Rady pro 

vnitřní hodnocení MU v předloženém znění bez připomínek. 

Pro: 11, proti: 1, zdrželo se: 2 

 

Rektor poděkoval za výsledek hlasování a náměty. Slíbil předpis do budoucna vyprecizovat.  



3) Návrh na III. změnu vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU 

Rektor představil změny, které prošli připomínkovým řízením a byli konzultovány s děkany po 

celou dobu svého vzniku. Prorektor Polčák řekl, že největší změnou – kterou označil za 

pragmatickou – je nominování studentů do programových rad. 

Mgr. Hasil poprosil o výklad čl. 9 odst. 2 c) – že členem rady se může stát i absolvent programu. 

Prorektor Polčák vysvětlil, že pokud je člen programové rady (či budoucí člen) studentem MU, 

může mít aktivní studium i v jiném programu a nebrání to v jeho jmenování do dané 

programové rady. 

Mgr. Hasil se zeptal, zda se členství automaticky prodlužuje přechodem na novou formu studia 

a může se stát, že někdo bude členem programové rady po celou dobu bakalářského, 

magisterského i doktorandského studia. Mgr. Černikovský přiznal, že přechod mezi studii je 

možná v předpise nedokonale podchycen. Prorektor Polčák doplnil, že zástupce v radě je 

možné odvolat, bude-li to žádoucí. 

Mgr. Hasil navrhnul, aby studentskému zástupci byla stanovena maximální délka doby 

mandátu, např. na 3 roky. Mgr. Špetík řekl, že změnu chápal tak, že studentskému zástupci 

zůstane mandát i při přechodu mezi studii, jelikož absolventský pohled může být užitečný. 

Předseda LK upozornil, že tato diskuse by měla zaznít na zasedání AS MU. Předseda AS MU 

přivítal přenesení diskuse na budoucí zasedání. 

L. Buchta se zeptal na detaily čl. 9 a zda můžou studentské komory navrhovat jen jednoho 

zástupce, i když by rada měla mít vícero studentských zástupců. Mgr. Černikovský odpověděl, 

že studentské komory doposud ne vždy kooperovaly, proto jim změnou v předpisu vznikne 

povinnost navrhnout alespoň jednoho zástupce studentů. Další zástupci mohou být navrženi 

děkany. 

Dr. Smutná upozornila, že by byla s ohledem na rozsah změn pro zařazení přechodných 

ustanovení. Prorektor Polčák a Mgr. Černikovský přiblížili, že podle proběhlé diskuse s děkany 

není pro přechodná ustanovení důvod.  

 

LK AS MU doporučuje AS MU přijmout III. změnu vnitřního předpisu Schvalování, řízení 

a hodnocení kvality studijních programů MU v předloženém znění bez připomínek. 

Pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 3 



4) Různé 

Předseda LK otevřel bod disciplinárních postihů studentů a moderování fór v IS na základě 

debaty, jež se rozpoutala na posledním zasedání AS MU.  

Prorektor Polčák připomněl diskusi v IS, jež dala tomuto tématu vzniknout. Dodal, že 

problematika přesahuje disciplinární přestupky. Připomněl, že vedení chystá nový disciplinární 

řád, který bude platit pro celou univerzitu. Moderaci diskuse v IS označil za zatím nežádoucí a 

řešení bude podle něj vyžadovat dlouhou debatu o možných nastaveních. Systematická opatření 

snad podle prorektora Polčáka nebudou potřeba. Mgr. Orava vyjádřil podporu tomu, aby se MU 

neuchylovala k systematickým zbrklým opatřením.  

Mgr. Hasil byl názoru, že není třeba měnit disciplinární předpisy, jelikož ty současné pokrývají 

i excesy, jež byly předmětem nedávné diskuse. Mgr. Špetík souhlasil, že stávající předpisy stačí, 

jen je třeba je aktivně využívat. Upozornil ale, že FF MU omezuje disciplinární přestupek vůči 

osobám pouze na osoby na FF MU, což by mělo být změněno, jelikož obětí přestupku se může 

stát i člen jiné fakulty.  

L. Buchta souhlasil, že není třeba předpisy měnit. Upozornil ale na zákonnou úpravu, která 

hovoří o jednotném disciplinárním řádu pro celou univerzitu. Prorektor Polčák řekl, že 

univerzitní disciplinární řád se řešil v minulém roce a MU skutečně může mít jednotný 

disciplinární řád a fakultní disciplinární řády by jej pouze doplňovaly o specifika jednotlivých 

fakult. Současný stav na MU je ale podle prorektora Polčáka takový, že fakultní předpisy se liší 

i co do skutkových podstat disciplinárních prohřešků. Proto má vzniknout jednotný řád pro MU, 

jak již avizoval.  

Předseda LK vyjádřil podporu vzniku celouniverzitního disciplinárního řádu. Mgr. Orava 

souhlasil. Rektor poděkoval za proběhlou diskusi a všechny názory a návrhy. 

 

Předseda AS MU poděkoval členům komise za odvedenou práci v průběhu celého mandátu a 

všechny podnětné diskuse. Předseda LK poděkoval vedení a ostatním členům komise za 

všechna proběhlá zasedání. Následně poděkoval za všechnu odvedenou práci i rektor. Zasedání 

komise bylo ukončeno 18:35. 

 

Zapsala: Michaela Prucková   

Ověřil: Michal Koščík 


