
Akademický senát Masarykovy univerzity 

 Zápis z řádného zasedání ze dne  11.3. 2013    

Čj. MU/17796/2013/RMU 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu;  

 při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 32 senátorů a senátorek,  

  celkem se zasedání zúčastnilo 33 členů AS 

 

Zvaní hosté: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

  prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., prorektorka pro vzdělávací činnost 

  doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., děkan FSpS MU 

Veřejnost   

               

Program: 

1. Návrh a schválení  programu zasedání a schválení zápisu z minulého 

zasedání, oprava zápisu ze zasedání dne 8.12.2012 

2. Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování členů Vědecké rady 

ÚVT MU 

3. Informace o novele vysokoškolského zákona 

4. Limity počtu financovaných studií pro rok 2014 

5. Vystoupení Mgr. S. Novákové (FSpS) – „Firemní kultura“ 

6. Různé 
 

 

Jednání zahájil  předseda AS MU, uvítal na zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval 

usnášeníschopnost AS MU. 

 

 

1/  Návrh a schválení programu zasedání   

 

Předseda AS navrhl program zasedání AS a informoval, ţe zápis z minulého zasedání AS byl pořízen 

později a ještě neprošel jeho kontrolou, takţe nebyl ani umístěn na dokumentový server. Rovněţ 

informoval senát, ţe byl opraven zápis z jednání dne 3.12.2012, v němţ nebyl omylem  uveden doc. 

Leichmann, který byl zvolen do Vědecké rady CEITEC MU. Předseda SK Troubil upozornil na 

pozdní dodávání zápisů ze zasedání, předseda AS slíbil zjednat ve spolupráci s pověřenými 

pracovníky nápravu tak, aby zápisy byly dodávány ke kontrole do 14 dnů od jednání. 

Senátor Mocek vznesl dotaz, proč byla z programu staţena novela Statutu FSpS. Předseda AS MU 

informoval, ţe vzhledem k tomu, ţe změny, které je nutno v předpisu provést jsou i obsahové, 

předkladatel návrh stáhl s tím, ţe bude znovu projednán AS FSpS. 

Program zasedání byl schválen a zápis z 3.12.2012 byl schválen s opravou. 

 

 

2/  Projednání a schválení návrhu rektora na jmenování členů Vědecké rady ÚVT MU 

 

Rektor MU hovořil o tom, ţe na minulém zasedání byl návrh staţen s tím, aby měli senátoři dostatek 

času na prověření vznesených námitek. Návrh je nyní předkládán znovu a rektor doporučuje jeho 

schválení. 



V nastalé diskusi vystoupil senátor Zlatuška a uvedl, ţe má obavu, aby tato nominace nepoškodila 

MU. 

Za skrutátory pro tajné hlasování o nominovaných členech Vědecké rady ÚVT jmenoval předseda AS 

MU senátory Ručku a Baláţe. 

V tajném hlasování získali všichni navrţení kandidáti nadpoloviční většinu hlasů a byli tedy zvoleni za 

členy Vědecké rady ÚVT. Seznam zvolených členů je uveden v Příloze č.2  tohoto zápisu, včetně 

výsledků hlasování. 

 

Přijaté usnesení:  

 

Akademický senát MU schvaluje Vědeckou radu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity 

ve složení dle návrhu rektora. 

 

 

3/ Informace o novele vysokoškolského zákona 

 

Prorektorka Černá informovala o třech změnách, souvisejících s novelou vysokoškolského zákona. 

 Rodiče dítěte do tří let věku budou mít nárok na přerušení studia (MU uţ tuto úpravu ve svém 

vnitřním předpisu má) 

 U rodičů dítěte do tří let věku, kteří jsou aktivními studenty, se odstudovaná doba nebude 

započítávat do období, z něhoţ se vychází při stanovení poplatků za studium – v souvislosti 

s touto změnou je nutné nastavit úpravu IS 

 Nově je upravena moţnost plnit studijní povinnosti v době prodlouţené o dobu trvání 

mateřské dovolené – tato úprava se týká jen studentek 

 

V souvislosti s těmito změnami bude nutná úprava Statutu MU a Studijního a Stipendijního  řádu MU 

Aplikace v IS je připravena k pouţití od 1.4.2013. 

 

Diskuse k tomuto bodu neproběhla. 

 

 

4/ Limity počtu financovaných studií pro rok 2014 

 

Tento bod programu uvedl rektor s tím, ţe jsou pochybnosti o nastavení těchto limitů ze strany MŠMT 

a budou následovat negociace, pochybnosti o limitech jsou zejména v oblasti dlouhých magisterských 

programů. Děkani fakult byli poţádáni o odhad vývoje poptávky v jednotlivých studijních 

programech. 

Dále kvestor představil konkrétní  limity počtu financovaných studií pro rok 2014, průměrně má dojít 

k poklesu o 4,25%, poklesy se ale v jednotlivých programech značně liší. Největší sníţení je právě 

u diskutovaných dlouhých magisterských programů. I z toho důvodu bylo zahájeno dohadovací řízení 

s MŠMT. Na druhou stranu byly navýšeny finanční prostředky za ukazatel K. 

Rektor dále hovořil o tom, ţe v letošním roce došlo k 10% poklesu počtu přihlášek, načeţ budou 

následovat analýzy příčin tohoto poklesu na jednotlivých fakultách, rovněţ rektor nevidí ţádnou 

logiku v krácení limitů u nejvíce ţádaných oborů, jako jsou lékařské a právnické. 

V diskusi hovořil senátor Zlatuška o tom, ţe MU by měla veřejně upozornit na nevhodnou 

mechanickou aplikaci výpočtových vzorečků, jejímţ důsledkem je paušální utlumování magisterských 

programů, které ve skladbě dlouhých magisterských programů na MU znamená zejména redukci 

studia lékařů bez vazby na předpoklady uchazečů, redukci, která jde proti politickým deklaracím 

o potřebách těchto odborníků na trhu práce (ani vytváření monopolu praţských fakult na vzdělávání 

lékařů není z hlediska vysokého školství jako systému ţádoucí).  

Rektor uvedl, ţe je třeba se blíţe podívat na vzorce výpočtu. 

 

 



 

5/ Vystoupení Mgr. S. Novákové (FSpS) – Firemní kultura 

 

Projednání tohoto bodu bylo na ţádost senátora Lukáška odloţeno aţ po bodu Různé, aby se mohl 

jako host zúčastnit i děkan FSpS. 

 

6/  Různé 

 

Senátor Matula upozornil na to, ţe došlo k poklesu rozpočtu FI o 20%, a vznesl dotaz, zda a případně 

jak se bude propad kompenzovat.  

 

Rektor hovořil o tom, ţe v minulém roce byl kompenzován dopad výrazné změny metodiky 

rozpočtování na MU, k čemuţ v letošním roce není důvod vzhledem k tomu, ţe změny pravidel byly 

pouze mírné. Přesto jednal s děkany o moţných intervencích v souvislosti s dopadem změny metodiky  

hodnocení vědy a výzkumu na národní úrovni (dvě fakulty stagnovaly, coţ vzhledem k inflaci bodů 

znamená  ztrátu) a dosáhl v této věci shody všech děkanů. Slíbil, ţe MU podpoří FI, a to především v 

rámci příspěvku k vysoké spoluúčasti fakulty v projektu OPPI. Současný rozpočtový výpadek je tedy 

vyřešen a FI nebude ohroţena ve svém fungování. Je rozumné udrţovat solidaritu v oblasti rozvoje 

fakult, rektor plánuje navrhnout určitou intervenci i u Lékařské fakulty,vzhledem k proměnlivosti 

vnějšího prostředí ale nevidí jiný nástroj stabilizace rozpočtu neţ  pouţití gentlemanských dohod. 

 

Dále rektor hovořil o vývoji v oblasti novelizace vysokoškolského zákona. Česká konference rektorů 

obdrţela první verzi paragrafovaného znění, rektor sám poslal asi 7 připomínek, z nichţ 5 bylo 

relativně technických a 2 zásadní – profilace studijních programů má být přesunuta na normy niţšího 

řádu, ovšem rektor se domnívá, ţe základní typy by měly být vymezeny zákonem, přičemţ dva profily 

podle jeho názoru úplně stačí. Další zásadní připomínku měl k registru profesorů a docentů, hodnocení 

má být zaloţeno na reálném výkonu všech akademiků, proto navrhuje rozšířit registr na všechny 

akademické pracovníky. 

 

Senátor Zlatuška uvedl, ţe materiál, který obdrţela RVŠ, ve skutečnosti není paragrafované znění 

(chybí zejména důvodová zpráva) a zatím je stále nevyjasněno, co se novelou sleduje, postoj MŠMT 

je velmi mlhavý. Je-li norma zaloţena na podzákonných předpisech, měly by být připravovány spolu 

se zákonem. Místo zavádění registru profesorů a docentů vidí řešení v odstranění výjimky v Zákoníku 

práce, z níţ vyplývá, ţe pracovníci ve vzdělávání a výzkumu nemají stanovenu oznamovací  povinnost 

o pracovních poměrech u jiných zaměstnavatelů. 

Rektor uvedl, ţe nikdy nebyl příznivcem registru, ale je to alespoň nějaké řešení stávajícího problému. 

Rovněţ uvedl, ţe by uvítal i stanoviska ostatních senátorů. Senátor Troubil sdělil, ţe SK připravuje 

stanovisko k novele zákona, které bude po dopracování rozesláno. 

 

Pokračování projednávání bodu  5/    Vystoupení Mgr. S. Novákové (FSpS) – Firemní kultura 

 

Dalším bodem programu bylo vystoupení Mgr. Novákové, která o moţnost vystoupení na zasedání 

senátu poţádala předsedu AS MU. Tématem jejího vystoupení byl vliv vedení FSpS na motivaci 

pedagogů. Hovořila o tom, ţe ukončení jejího pracovně právního vztahu sice bylo v pořádku po 

stránce právní, ale nikoliv po stránce etické. V rámci své prezentace hovořila o různých svých 

problémech na fakultě a domnělém dopadu neprodlouţení jejího pracovně právního vztahu na kvalitu 

výuky na FSpS. 

K přednesené problematice se vyjádřil i děkan FSpS, který obvinění odmítl jako neopodstatněná a 

zdůraznil, ţe výuka vodních sportů je na fakultě tradiční a probíhá beze změn nadále. Rektor 

konstatoval, ţe personální záleţitosti jsou v kompetenci fakult a zejména vedoucích kateder. Přesto je 

ale třeba do budoucna zlepšit kulturu personální  práce a zejména nutnost projednání plánu na 

neprodlouţení smluv s konkrétními pracovníky v časovém předstihu. V diskusi dále vystoupili někteří 

senátoři z řad studentů s dotazy na konkrétní průběh některých kurzů vodní turistiky. Senátor Troubil 

vznesl dotaz, zda se výuka vodních sportů provádí ve stejném rozsahu a stejné kvalitě jako dříve za 

doby působení Mgr. Novákové. Děkan FSpS odpověděl kladně. Dále senátor Ručka uvedl, ţe v IS 



vidí, ţe předměty, které Mgr. Nováková učila, nejsou vypsány v jarním semestru. Děkan uvedl, ţe 

zmiňovaný předmět se týká placené TV a v IS není, protoţe nebyla naplněna kapacita. Senátor Najvar 

vyjádřil přesvědčení, ţe AS nemůţe být arbitrem v takové věci a nepovaţuje za vhodné věnovat 

tématu další čas. Rovněţ senátor Křepelka uvedl, ţe je jednoznačně proti vytváření nějakých 

pracovních skupin, které by podobné záleţitosti řešily.  

 

 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast, vyzval členy legislativní komise i ostatní 

senátory, aby napřeli pozornost k přípravám novely zákona, a ukončil zasedání v 18.00.  

 

 

Nejbližší řádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 8.dubna  

2013. 
 

 

 
 

Zapsala:   Mona Nechvátalová   V Brně, dne 19.3.2013  

  

 

Text schválil :   Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU, dne 25.3. 2013 

 

Zápis schválen AS MU dne :     8.4. 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 
 Prezenční listina 

Zasedání Akademického senátu MU dne 11.3.2013 

Komora akademických pracovníků 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta                  

JUDr.Veronika Kudrová  omluvena 

doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. x  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph. D. x  

 

Lékařská fakulta 

  

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.  omluven 

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph. D. x          

RNDr. Josef Tomandl, Ph. D. – předseda komory 

akademických pracovníků 

x  

 

Přírodovědecká fakulta  

  

RNDr.Milan Baláţ, PhD. x  

Mgr.Michal Bulant, Ph. D. – předseda AS x  

Doc.RNDr. Ctibor Mazal, CSc. x  

 

Filozofická fakulta 

  

Prof.Mgr.Libor Jan, Ph.D.  omluven 

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, CSc.  omluven 

Jeffrey A. Vanderziel, B. A. x  

 

Pedagogická fakulta 

  

Mgr.Petr Najvar, Ph.D. x  

Mgr.Martin Vrubel  x 

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. x  

 

Ekonomicko-správní fakulta 

  

RNDr.Luboš Bauer, CSc. x  

Ing. Marek Pavlík, Ph.D. x  

Ing.Radoslav Škapa, PhD. x  

 

Fakulta informatiky 

  

RNDr.Pavel Matula, Ph.D. x  

Prof.RNDr.Jiří Zlatuška, CSc. x  

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. x  

 

Fakulta sociálních studií 

  

PhDr.Michal Vašečka, Ph.D. x              

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.  omluven 

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph. D.            omluven 

 

Fakulta sportovních studií 

  

PaedDr. Zdeněk Janík  x  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. x  

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph. D. x  

Mimofakultní   

Mgr.Lenka Zouhar Ludvíková x  



 
Prezenční listina 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 11.3.2013 

Studentská komora  

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Mgr.David Hejč x       

 Helena Zrůstová          omluvena 

Lékařská fakulta   

Milan Pospíšil x  

Magdalena Varadínková  x 

Přírodovědecká fakulta                   

Mgr. Eva Majerová           omluvena         

Mgr. Pavel Souček           omluven 

Filozofická fakulta   

Mgr. Martin Mazánek  omluven 

Mgr. Jiří Ţoudlík x  

Pedagogická fakulta   

Bc. et Bc. Jan Buchta x  

Mgr.Iva Schlixbierová x  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Robert Adamčík x  

 Ondřej Michalovský x  

Fakulta informatiky   

Lukáš Ručka 
 

x  

Mgr. Pavel Troubil – předseda studentské 

komory 

x  

Fakulta sociálních studií   

Mgr.Ondřej Mocek x  

Bc. Jiří Kelnar x  

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Petr Janáček  omluven 

Mgr.Adam Blaţek                  x  

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 – seznam zvolených členů Vědecké rady Ústavu výpočetní techniky MU 

 

 Výsledky hlasování 

Interní členové Ano Ne Zdržel(a) se Neplatný hlas 

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. 
32 0 0 1 

doc. Ing. Otto Dostál, CSc. 
31 0 1 1 

RNDr. Petr Holub, Ph.D. 
30 0 2 1 

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. 
32 0 0 1 

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. 
31 0 1 1 

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 
30 1 1 1 

Externí   členové 
 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
23 1 7 2 

prof. Ing. Václav Hlaváč, DrSc. 
32 1 0 0 

Ing. Martin Svoboda 
31 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


