
 
Profesionalizace Akademického senátu MU (návrh k projednání v AS MU dne 27.5.2002) 

 Silná univerzita potřebuje silné akademické senáty. Jsme snad jediná veřejnoprávní instituce, 
která má zákonem zaručenu vnitřní zákonodárnou složku, nejen jako záruku autonomie v tom co dělá, ale i jako protiváhu exekutivě. Je to vlastně zákonem zabudovaný silný prvek 
demokracie, který nedostatečně využíváme. Pokud žehráme na „poměry ve státě“, protože je můžeme jen málo skutečně měnit podle svých představ, jsme do jisté míry pokrytci – na půdě 
univerzity můžeme prostřednictvím senátů měnit hodně a nevyužíváme toho. Náš úkol je právě takový. Budeme mít nový kampus a univerzita jako celek se hodně změní. Vnitřní život 
univerzity musí být alespoň tak bohatý, jak skvělé budou nové budovy. Akademický senát můžeme poněkud nadneseně metaforicky chápat jako „srdce univerzity“ – jeho postavení, 
chování a vliv pak jsou diagnostickými znaky pro posouzení kvality vnitřního života celé univerzity. Vím, že nové a větší prostory možná vedou k větší profesionální kvalitě, ale také 
většinou vedou k ochladnutí vztahů a větší vzdálenosti mezi lidmi. To se v našem případě nesmí stát.  
 Život na fakultách a univerzitě slouží jako vzor (ne)demokratického jednání studentům, který 
pak jednou uplatní ve svých pracovních funkcích. Být dobrým vzorem je jedním z poslání univerzity. Pokud máme lhostejný vztah k výkonu veřejné funkce senátora nebo se naopak 
„moci“ silného senátu bojíme, pak se myslím, že jde o projev naší společné nemoci, (post)totalitní zkušenosti. Nevěříme druhým a nakonec ani sobě, že s druhými vyjdeme. 
Lhostejnost plodí lhostejnost. Na druhé straně, rozhodování v úzkém kruhu je prostě jednodušší, krátkodobě efektivnější, dlouhodobě ovšem vede k izolaci a nezájmu ostatních. 
Obě formy společenské nemoci demokracie se prohlubují a nakažují mladé.     
Zcela určitě nejsem zastáncem názoru, že by snad peníze mohly přímo změnit kvalitu práce senátů a už vůbec ne to, že by snad samy o sobě posílily demokracii. Na to jsem příliš 
idealista a věc je složitější. Na druhé straně však vím, že nadšení, není-li ceněno a podporováno, trvá jen určitou dobu. Vnitřním zanícení pro něco a amatérizmus se hodí 
nejlépe ke koníčkům. Odměna posiluje zodpovědnost a odněkud se začít musí. Smysl funkce senátora je až příliš závažný na to, než aby na ty, kdo ji vykonávají bylo akademickou obcí 
pohlíženo jako na podivíny, zabývající se tajemnou činností, na funkci samou jako na  truchlivou dědičnou povinnost fakult nebo jen prosté maření času, které si kvalitní členové 
akademické obce z pracovních důvodů nemohou dovolit. Přímá finanční odměna se snad stane jednou jen jedním z výrazů širšího ocenění senátorů akademickou obcí. 
 Ze zkušenosti vím, že v průběhu tohoto volebního období se nepodařilo předejít několika 
formálním chybám jen proto, že prostě nepracujeme dosti profesionálně (tj.kvalitně), „nestíháme“.  
 Z uvedených důvodů navrhuji, aby AS MU přijal usnesení, ve kterém se stanoví:  

a) odměnu senátorům za práci v AS MU ve výši 500,-Kč/hod. (9 fakult  x 5 senátorů = 45 osob.  9  x 2 hodin schůzí/rok = 18 hodin. 45 x 18 = 810 x 500,-Kč = 405 000,-Kč).  
b) Odměnu za práci v komisích (odhad finanční náročnosti stanoví předseda komise). Je zřejmé, že bez práce legislativní a ekonomické komise se funkce AS prakticky zastaví. 



c) Zavedení částečná profesionalizace funkce předsedy AS MU (např. dva dny v týdnu), 
doprovázené snížením úvazku na fakultě po dobu výkonu funkce a minimálně vyrovnáním krácené mzdy, 

d) Požadavek na rozpočet AS MU jako samostatného hospodářského střediska RMU počínaje rokem 2003. Rozpočet stanoví ještě tento AS. 
e) Získání vybavené kanceláře AS MU v budově RMU, která bude využívána předsedou AS MU v úřední dny, tajemnicí AS MU, místopředsedy a komisemi. Bude rovněž 

sloužit jako operativní archiv.   f) Rozhodnutí o vystavení evidence o účasti jednotlivých senátorů na schůzích AS MU 
webových stránkách AS MU. g) Povinnosti členů AS a jeho předsednictva stanoví návrh nového Jednacího a volebního 
řádu AS MU (např. zásada účasti senátorů na schůzích AS domovských fakult, možnost opakovaného zvolení….  

h) AS MU doporučuje AS fakult zvážení podobného usnesení v rámci jejich působnosti.  
Částku uvedenou v bodě ad a) univerzitě ročně věnujeme jen účastí na schůzích (pracovní čas mnoha z nás je přitom dražší). Stál jejich obsah a dopad za to? Stane-li se z času položka 
v rozpočtu, budeme muset jako dobří hospodáři vyvážit vynaložené náklady jasným přínosem. Zpráva o činnosti AS MU nebude již moci být jen formálním přehledem o počtu 
schůzí, ale dokumentem, který podobně jako zpráva vedení MU veřejnosti doloží, o co se AS MU svou činností zasloužil. Akademická obec se snad začne zajímat o to, co Akademický 
senát za vynaložené peníze udělal. Předsednictvo AS proto zpracuje dlouhodobý programu jednání AS MU – schůze musí nejen schvalovat co se mu předloží, ale i samostatně otevírat 
problémy a doporučovat řešení (o situaci na jednotlivých fakultách mohou referovat senátoři i pozvaní děkanové, o společných současných a budoucích problémech členové vedení MU). 
Za současného personálního obsazení vedoucích funkcí na univerzitě nevidím smysl posílení vlivu senátu ve zpochybňování toho, co vedení činí, ale v nastolování otázek, které bude 
univerzita muset umět řešit v době, kdy bude končit volební období našeho vedení.   
Profesionalizace AS MU musí napomoci tomu, aby postupně získal na vážnosti jako hybná síla, která samostatně formuluje směr, kterým se má univerzita ubírat, propojuje fakulty 
navzájem, jako prostor pro diskusi o těchto otázkách s vedením, jako další komunikační kanál k aktivizaci celé akademické obce. Senát, nezatížen přílišnou zodpovědností za současnost, 
měl by spoluzodpovídat za přípravu na budoucnost. Silné vedení silné univerzity potřebuje silný Akademický senát. 
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