
 
 

Zpráva o činnosti Akademického senátu za volební období 2000 – 2002 
 Od 8.3.2000, kdy nastoupil do funkce AS v současném složení, se konalo celkem 20 zasedání. 
Představy o cílech tohoto AS, tak jak je navrhl nově zvolený předseda, ovšem AS formou usnesení nepřijal zcela za své, se podařilo splnit jen částečně. Mezi klady patří, že zasedání AS se konala 
pravidelně, členové senátu se jednání zúčastňovali v počtu, který neomezoval schopnost přijímat 
platná usnesení. Významně se zlepšil obsah webových stránek AS.  Rovněž  práce legislativní a ekonomické komise byla velmi dobrá zejména s přihlédnutím k tomu, že byla zajišťována skutečně 
dobrovolnou prací. Tento AS měl štěstí na obětavé předsedy komisí, doc.Janyšku, JUDr. Hrabcovou a 
JUDr.Píchovou. Šťastnou ruku měl rovněž ve volbě předsedy Studentské komory Bc.Jiřího Nantla, který mimo to obětavě zastával funkce v AS FSS a Radě vysokých škol. Všem třem, z nichž dva mi 
rovněž  pomáhali při přípravě jednání jako místopředsedové AS MU upřímně děkuji. Poděkování patří 
rovněž naší tajemnici, Mgr.Šárce Karmazínové, za ochotnou přípravu našich jednání. Studentská 
komora AS byla již tradičně výborná a projednávala připravované materiály i samostatně s členy vedení MU. Za velmi otevřenou, dobrou a neformální považuji komunikaci a spolupráci se členy 
vedení MU, kteří byli častými hosty našich jednání. 
Za neúspěch v práci v průběhu našeho volebního období, který těžce nesu, patří to, že se nám nepodařilo rozběhnou práci didaktické komise a komise pro rozvoj MU. První z nich měla vytvářet 
ovzduší pro stálý růst pozornosti, kterou by univerzita měli věnovat své stále hlavní činnosti – tj. stát 
se mistry ve vzdělávání mladých. Druhá komise měla podporovat zájem členů akademické obce o rozvoj a strategické perspektivy MU tak, aby vedení univerzity nestálo před těmito otázkami 
osamoceně. Podle mého názoru, těmto otázkám není doposud akademickou obcí věnována dostatečná 
a široká pozornost a jsou předmětem jednání spíše jen členů Vedení MU a Kolegia rektora. Přes řadu 
vystoupení, článků do UN, ankety, rozeslanou všem členům akademické obce a čtyři diskusní večery, se tomuto AS nepodařilo viditelně změnit klima na univerzitě proaktivním směrem.  
K výrazným momentům našeho volebního období patřily vznik Fakulty sportovních studií, volba 
rektora Zlatušky do druhého volebního období a krize s financováním vysokých škol v r.2001. V tomto roce, a v této souvislosti, jsme uspořádali shromáždění akademické obce.  Tento poslední 
moment přispěl mj. jako společné téma  k rozvoji vzájemných kontaktů předsedů AS VŠ v Brně i po 
celé ČR. Upřímně řečeno, kromě přátelských kontaktů jsme však mnoho společných zájmů s předsedy 
AS brněnských VŠ nenašli. Právě srovnáním podmínek pro práci AS na VŠ jsem si uvědomil, že dobrovolnost naší práce v AS představuje určitý limit v jeho výkonnosti. Proto jsem v létě tohoto roku 
navrhl jistá zlepšení podmínek pro práci AS, které jsme společně projednali a přijali v této věci 
usnesení. Je třeba říci, že vedení MU náš návrh pouze vzalo na vědomí a nepřijalo, což mne dosti zklamalo. Podle toho, jak situaci vnímám, současnému vedení MU stačí to, co AS dělá a neočekává od 
něj více. Rozumím, že vedení MU věnuje téměř všechny své síly na realizaci UKB, starosti 
s financováním, sjednocování předpisů a zvyšování vědecké výkonnosti MU a zajisté významným kulturním aktivitám. V poslední době se vedení MU věnuje i potřebě zajištění slušné nabídky 
studijních  programů v angličtině, většímu otevírání kolejí pro studenty prvních ročníků a vůbec 
politikám, které mají čelit rostoucí konkurenci mezi vysokými školami. Další tlak na probouzení 
reflexe vnitřního života MU akademickou obcí už od vedení nelze očekávat a AS by, podle mého, v tom měl vyvíjet aktivity i nadále. Tento problém zůstane k řešení novému AS, pokud to jako 
problém bude cítit. Podobně předáváme novému AS ke schválení i pravidla pro rozdělení rozpočtu na 
rok 2003.  
Děkuji Vám za práci kterou jste ve prospěch MU vykonali (pokud ve funkcích senátorů zůstáváte, 
těším se na další spolupráci) a přeji Vám vše dobré v práci i při studiu.  
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