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Akademický senát Masarykovy univerzity 

Zápis z ádného zasedání ze dne 22. 2. 2016  
čj. MU-IS/25782/2016/344224/RMU-3   

  

Program zasedání 
1. Zahájení ................................................................................................................................ 2 

2. Kontrola úkolů ....................................................................................................................... 2 

3. Novela vysokoškolského zákona a její dopady na univerzitní vnit ní p edpisy ..................... 3 

4. Volba p edsedy Volební a mandátové komise AS MU .......................................................... 4 

5. Pravidla sestavování rozpočtu MU 2016 ............................................................................... 5 

6. Koncept oslav 100. výročí MU ............................................................................................... 7 

7. Různé .................................................................................................................................... 8 

A. Harmonogram zasedání .............................................................................................. …8 

B. Posunutí termínu změn v zápisu p edmětů o jeden den ................................................. 9 

 

P ílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. P ijatá usnesení 
3. Pracovní skupiny oslav 100. výročí MU Elektronická verze zde 

 

P ítomni   

Členové AS senáto i uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvo í p ílohu č. 1 

tohoto zápisu; 
                 p i zahájení zasedání AS MU bylo p ítomno 36 senátorů a senátorek; 
                    celkem se zasedání zúčastnilo 41 členů AS 

   

Zvaní hosté   doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor 
Ing. Martin Veselý, kvestor 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., prorektor pro akademické záleţitosti 
Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro studium a informační technologie 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., prorektor pro vnější vztahy 

prof. JUDr. Naděţda Rozehnalová, CSc., prorektorka pro záleţitosti studentů 

Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., delegát MU v RVŠ  

Mgr. Tereza Fojtová, editelka pro komunikaci 
RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., manaţer vnit ní správy a organizace 

 
Další členové akademické obce MU  

https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/zapisy/Zapis_a_usneseni_AS_MU_ze_dne_22._unora_2016.pdf?info=1
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1. Zahájení  

Jednání zahájil p edseda AS, uvítal na zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval 

usnášeníschopnost AS MU.  
 

Přichází 1 senátor  
 

P edseda AS pově il po ízením zápisu ze zasedání Petra Konopáče. 
 

P edseda AS navrhl program zasedání. Návrh programu byl jednohlasně schválen. 

2. Kontrola úkolů 

P edseda AS informoval, ţe administrativu (cestovní p íkazy, RVŠ, apod.) bude pro AS 

MU nově zajišťovat Alena Laichmanová (laichmanova@rect.muni.cz) z kancelá e rektora 
a kvestora. Kaţdého jednání se bude účastnit asistentka z kancelá e rektora a kvestora, 
obvykle Jitka Dundáčková, aby pomáhala s organizací zasedání. 
 

Neschválená Pravidla sestavování rozpočtu MU pro rok 2016 a volba nového p edsedy 
Volební a mandátové komise AS MU budou obsahem dnešního jednání. 

 

Přichází 2 senátoři 
 

P edseda AS dále hovo il o mírné kontroverzi ohledně zápisů ze zasedání AS MU. Měla 
dvě sloţky: nejasná p ítomnost, opouštění místnosti, apod. (zapisovatel to nestíhal), těţké 
zaznamenávání. Má-li zápis podrobněji reflektovat i diskusi, je nezbytné po izovat si 

audiozáznam. Zatím není moţné pouţít pro účely zaznamenávání mikrofony, proto 

poţádal členy AS, aby hovo ili nahlas a uvedli svůj p íspěvek jménem. U vchodu bude 
sedět asistentka, u níţ se budou všichni p íchozí i odchozí zapisovat spolu s časem 
pozdějšího p íchodu/d ívějšího odchodu. 

 

Přichází 2 senátoři 
 

Po izování záznamů ze zasedání ešil AS MU jiţ 7. 4. 2014 s tím, ţe jejich po izování 
neschválil. P edseda AS navrhl hlasovat ohledně po izování záznamu ze zasedání pro 
pot eby zapisovatele. 

 

Hlasování o po izování záznamů ze zasedání AS MU pro pot eby zapisovatele 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 41. 

Pro:                    39 

Proti:              2 

Zdrţel se:           0 

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU souhlasí, že si zapisovatel může po ídit audio záznam jednání 
AS MU pro pot eby sepsání zápisu ze schůze. Tento záznam bude vždy archivován 
pouze do nejbližší schůze AS MU, po níž bude smazán. 

mailto:laichmanova@rect.muni.cz
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3. Novela vysokoškolského zákona a její dopady na univerzitní vnit ní p edpisy 

Materiál p edloţil AS MU rektor. Uvedl, ţe novela dosud nebyla schválena Senátem 

Parlamentu ČR. Hovo il o procesu schvalování novely a pozměňovacích návrzích, které 
projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Probíhá p íprava prováděcích 
vyhlášek. Rektor poţádal pror. Rozehnalovou a pror. Bulanta o podrobnější seznámení 
AS s novelou ZVŠ. 
 

Pror. Rozehnalová a pror. Bulant p edloţili 3 materiály: změny v jednotlivých bodech, 

změny v poplatcích a změny v zajišťování kvality. 

 

Pror. Rozehnalová v první prezentaci shrnula nejdůleţitější změny po novele. Druhá 
prezentace se týkala změn v poplatcích.  
 

Pror. Bulant prezentoval změny v zajišťování kvality. Nově bude z ízena rada pro vnit ní 
hodnocení a nově zahájí činnost Národní akreditační ú ad. Akreditace bude nově 
udělována pro dané oblasti vzdělávání.  
 

Rektor doplnil pror. Bulanta, ţe v prováděcích p edpisech budou stanoveny další 
podmínky a novinky, které se dotknou studijních programů. 
 

Diskuse 

(zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se 
o doslovný přepis) 
Bedna íková  Prosím pana rektora o up esnění kompetencí rady pro vnit ní hodnocení 

a Národního akreditačního ú adu. Budou se kompetence Národního 
ú adu týkat jak institucionální akreditace, tak studijních programů? 

Rektor Ze zákona p ímo neplyne, kdo bude mít rozhodovací pravomoc v p ípadě 
získání institucionální akreditace. To si bude muset kaţdá VŠ nastavit 
vnit ními p edpisy. Je věcí další debaty, jak silnou roli v tomto procesu 

dostane rada pro vnit ní hodnocení. Z rady se můţe stát i jakási vnit ní 
akreditační komise. To je na interní debatu v rámci MU. 

Lízal Mám dotaz na pana rektora ohledně nového § 24 odst. 4 (Práva fakulty), 

konkrétně povinnost projednání nakládání s finančními prost edky 
p idělenými fakultě s rektorem. Z Vašich mediálních výstupů jsem 

pochopil, ţe jste znepokojen tím, ţe nedojde k posílení rektora 
v některých oblastech, zejm. co se týče vlivu na personální politiku fakult. 
Zdá se mi, ţe to není v souladu s Vašimi p edchozími názory, kdy jste 

hovo il o tom, ţe by měl být zachován současný rozsah samosprávy 
fakult. Prosím Vás o vysvětlení. 

Rektor  Nevidím rozpor s mými p edchozími prohlášeními. Nikdy jsem nestál o 
projednávání. To je z mnoha důvodů zbytečný proces. Zaměstnanci 
mohou získat pocit, ţe projednáním se jim dostává určitého opravného 
prost edku. Projednávání se podle mého budou domáhat zaměstnanci 
zejm. v p ípadě konfliktu na daném pracovišti. Jiţ dnes je rektor 
oslovován adou akademiků, kte í cítí nespokojenost s personální 
politikou určité fakulty. Prosazoval jsem právo rektora na kontrasignaci či 
právo na obsazování klíčových pozic z hlediska zajišťování kvality. 
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Univerzita jako celek fakticky nemá vliv na zajištění kvality personálního 
obsazení.  
Rektor by měl podle mého názoru mít právo v p ípadě obsazování pozice 
docenta či profesora mít zástupce ve výběrovém ízení a s návrhem na 
obsazení pozice nesouhlasit. Navrhoval jsem, aby sporné p ípady ešila 
vědecká rada. Netýká se to platů či změn úvazků.  
Jde o můj dlouhodobý názor na nastavení personálních procesů. 
Z pozice univerzity jako celku by mělo být moţné garantovat určitý 
standard personální politiky.  

Menšík      Pokud tomu správně rozumím, týkalo by se to kaţdého výběrového 
ízení, kde by se p ijímal docent, či profesor. Jedná se o záměr rektora do 

budoucna? 

Rektor       Nikoliv, ZVŠ k tomu nedává prostor. Vysvětluji zde jen svůj osobní názor 
na nastavení personálních procesů.  

 

P edseda AS shrnul, ţe změny v ZVŠ se na MU dotknou cca 60 vnit ních p edpisů. Bude 

to vyţadovat kvalitní harmonogram projednávání a schvalování změn vnit ních p edpisů 
MU. 

 

Pror. Rozehnalová informovala, ţe probíhají práce na vytvo ení pracovní skupiny, která se 
bude změnami v ZVŠ zabývat. 

4. Volba p edsedy Volební a mandátové komise AS MU 

P edseda AS informoval, ţe VaMK AS MU v této chvíli nemá p edsedu vzhledem 
k rezignaci doc. Tomandla na minulém zasedání AS MU (14. 12. 2015). Stávajícími členy 
VaMK AS MU jsou: Milan Baláţ, David Hejč, Michal Koščík, Ji í Libra, Michaela 
Tvrdoňová, Petra Vejvodová. P edseda VaMK musí být členem AS MU (čl. 23, odst. 4 
VaJ  AS MU). 

 

Navrţení kandidáti  
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 
 

P edseda AS uvedl, ţe aby mohl být dr. Lízal volen v tajném hlasování p edsedou VaMK, 
musí být nejprve zvolen členem komise (toto hlasování je ve ejné).  

 

Volba dr. Lízala členem VaMK AS MU 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 41. 

Pro:                    39 

Proti:              0 

Zdrţel se:           2 

 

P ijaté usnesení: 

AS MU volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. členem Volební a mandátové komise AS MU. 
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Volba p edsedy VaMK AS MU 

Tajné hlasování; skrutáto i: Kubíček, Kyselý 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 41. 

Pro:                    40 

Proti:              0 

Zdrţel se:           1 

 

P ijaté usnesení: 

P edsedou Volební a mandátové komise AS MU byl zvolen RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. 

5. Pravidla sestavování rozpočtu MU 2016 

P edseda AS informoval, ţe rektor MU p edloţil Pravidla sestavování rozpočtu MU 2016 

ve lhůtě stanovené VaJ . AS MU Pravidla projednává a zaujímá stanovisko – ke 

schválení stanoviska je nutná nadpoloviční většina p ítomných. 

 

Rektor uvedl, ţe znovu p edkládá původní verzi Pravidel, která byla p edloţena jiţ na 
minulém zasedání. Ani čty hodinová diskuse s EK AS MU a členy AS nep inesla 
výsledek, jak by pravidla měla vypadat. Pokud nebudou p ijata jasná pravidla omezující 
expanzi ploch v majetku MU, bude nucen vydávat jednotlivá rozhodnutí ad hoc. Drasticky 

se změnila situace rozpočtu. Domnívá se, ţe MŠMT v budoucnu max. dorovná rozpočet 
na současnou úroveň. Poţádal, aby AS hledal obecné ešení, které umoţní postupnou 
změnu chování pracovišť MU; tomu dává p ednost p ed jednostrannými rozhodnutími 

vedení MU. Pokud nebudou p ijata jasná pravidla, nebude mít jinou moţnost, neţ 
administrativně bránit další prostorové expanzi MU. Zdůraznil, ţe jako statutární orgán 
univerzity odpovídá za celkové hospoda ení MU. Dále uvedl, ţe se pokusí jednat s vládou 

ČR ohledně splácení kampusu. Ostatní univerzity stavěly kampusy čistě z dotací. MU 

musí ročně splácet cca 88 mil. Kč. 
 

Odchází senátor Najvar 

 

Kvestor prezentoval srovnání vyuţití ploch na MU. Od roku 2004 do 2015 byl zvýšen 
prostorový komfort. Uvedl odhad ročních provozních nákladů. 

 

Odchází senátor Mazal 

 

Rektor informoval i o problémech s plněním FRIM (fondem reprodukce investičního 
majetku). Uvedl, ţe v minulém období se počítalo s dotacemi na investice, které však 
v současnosti nejsou jisté. Po roce 2020 pravděpodobně dotace vůbec nebudou. Je 

otázka, jak bude vypadat národní investiční program. Růst závazků vede k obavám 
ohledně ekonomické udrţitelnosti. Domnívá se, ţe je rozumné ovlivňovat mentalitu 
akademické obce v nakládání s fondem, který MU v posledních letech získala. Část 
prostorového fondu je vyuţívána méně v důsledku sníţení počtu studentů.  
 

Kvestor informoval AS ohledně investic do p ístrojů. Došlo k opakovanému propadu jako 

v roce 2015. V horizontu 5 let bude nutné se vyrovnat se strukturálními problémy v oblasti 

financování. 
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Stanovisko EK AS MU  

P edseda EK AS (dr. Menšík): EK projednávala Pravidla na 2 zasedáních, v listopadu 

2015 a v únoru 2016. EK doporučuje, aby AS s navrţenými Pravidly sestavování rozpočtu 
MU 2016 souhlasil. 

 

P edseda EK AS dále doplnil vlastní stanovisko: Rektor opat ení ohledně efektivity 
provozu uváděl jiţ ve svém programovém prohlášení p i volbě rektora. Kvestor o tom 

v minulosti také hovo il. Jedná se o částky cca 100 tis. Kč pro jednotlivé fakulty. 

S navrţenými Pravidly souhlasí. 
 

Diskuse 

Ručka Na zasedání EK AS jsem se ptal rektora na st ednědobý výhled růstu tzv. 

koeficientu efektivity vyuţívání prostor. Má současná váha 1 % 

v budoucnu růst? 

Rektor Tato otázka je v kompetenci AS, který bude i v budoucnu Pravidla 

sestavování rozpočtu MU projednávat. Za sebe si umím p edstavit jen 
mírné zvyšování váhy. Nap . o 1 % p íští rok, tzn. ţe váha efektivity 
vyuţívání ploch by mohla být 2 %. Z mé strany nehrozí zásadní 
navyšování. V programovém prohlášení p i volbě rektora jsem hovo il 
o tom, ţe povaţuji určitý mechanismus vyuţívání ploch za významný 
korektiv chování univerzity. Nemělo by se jednat o nástroj redistribuce 
prost edků na MU, mělo by jít spíše o psychologickou motivaci, aby 

fakulty vyuţívaly prostory účelně. Zátěţ fakult dalšími náklady do obnovy 
a provozu prostor podle mého názoru nebude moţná. Uţ dnes je platová 
situace na některých fakultách poměrně napjatá. 

Bedna íková Bude mít pokles studentů vliv na rozpočet fakulty vzhledem 

k zaváděnému koeficientu efektivity vyuţívání ploch? 

Rektor Efektivita vyuţívání celkových prostor bude ovlivňovat odvod p íslušné 
fakulty. Diskutujeme s fakultami o vyuţití ploch, které dnes nejsou plně 
vyuţívány. Některé fakulty mohou vyuţít místnosti jinak, neţ dnes, 

nemusí se jednat o typické posluchárny. Některé fakulty zvaţují rozší ení 
programů CŢV. Slibuji si, ţe se uvnit  fakult začne rozvíjet debata 
ohledně vyuţití prostor.  

Lízal Jaké % z celkového nárůstu ploch činil nárůst učebních prostor? Podle 

mého názoru více rostl podíl výzkumných ploch. Proběhne podobné 
šet ení vyuţitelnosti i v p ípadě laborato í?  

Rektor V p ípadě laborato í nárůst skutečně probíhal o něco rychleji, zároveň 
jsme se na některých fakultách rozší ili i o výukové prostory. 
V navrhovaných projektech se p edpokládá rozší ení ploch typu 
poslucháren. Poţádal jsem pror. Dvo áka, aby p ipravil metodiku 

vyuţívání laboratorních ploch.  

Zároveň se otevírá debata ohledně vyuţití p ístrojů. P edpokládám, ţe 
pan prorektor povede diskusi s děkany ohledně jejich vyuţívání.  
Je t eba iniciovat debatu o flexibilnějším p idělování laboratorních ploch 

v CEITEC a kampusu.  

Wünsch  (z pléna) Existuje nějaká evidence prost edků z projektů PPP (Public-

Private Partnership)? Do jaké míry jednotlivá pracoviště vyuţívají této 
moţnosti? 
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Rektor V tuto chvíli podle mého názoru neexistuje statistika p ístrojů po ízených 
ze soukromých zdrojů nebo s účastí soukromých zdrojů. Je mi známa 
jediná větší investice na P F ve spolupráci se spol. společností ON 
Semiconductor (laborato  pro výuku a výzkum polovodičových 
technologií). Můţeme se pokusit získat p ehled p ístrojů financovaných 
tímto způsobem. P edpokládám, ţe jich však bude málo. 

Wünsch  (z pléna) Myslel jsem prost edky na provozní, nikoliv investiční náklady.  

Rektor Na úrovni výroční zprávy dokáţeme evidovat peníze na smluvní výzkum. 

V celkových proporcích rozpočtu je tato částka zatím zanedbatelná. 
 

Hlasování o Pravidlech sestavování rozpočtu MU 2016 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 39. 

Pro:                   30 

Proti:             4 

Zdrţel se:          5 

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU projednal Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy 
univerzity pro kalendá ní rok 2016 a vyjád il s nimi souhlas. 

 

Rektor poděkoval AS za podporu. P islíbil, ţe s koeficientem efektivity vyuţití ploch bude 

pracovat opatrně. Umí si p edstavit posilování váhy koeficientu v jednotkách, nikoliv 
desítkách procent. Jeho cílem není, aby p ijatá opat ení měla devastující účinky na 

fakulty. Vě í, ţe koeficient efektivity vyuţití ploch bude vést k ekonomičtějšímu vyuţití 
zdrojů. Poklesy v rozpočtu jsou podle jeho názoru pro MU citelnější, neţ pro jiné 
univerzity. P edpokládá, ţe počet studentů se v budoucnu dostane na úroveň roku 2004, 

p ičemţ vyuţívaná plocha bude mnohem vyšší neţ v roce 2004.  

6. Koncept oslav 100. výročí MU 

P edseda AS informoval, ţe rektor p edloţil AS materiály ohledně konceptu oslav 100. 
výročí zaloţení MU. 
 

Odchází senátor Došla 

 

Rektor uvedl, ţe cílem vedení MU je podnítit širší debatu o aktivitách MU v době, kdy 
bude na MU up ena mediální pozornost. Některé klíčové aktivity si MU musí ujasnit 

v p edstihu. 

 

Pror. Malý informoval AS, ţe oslavy proběhnou v roce 2019. P edstavil pracovní koncept 
oslav. Jedná se o koncept cca 10 hlavních aktivit od konce roku 2018. Hovo il o pozvání 
osobností. Všechna pracoviště mají svého zástupce v organizačním výboru oslav. Mezi 

hlavní aktivity by měla pat it kulturní akce – nap . velký reprezentační ples. Navrhl, aby 

AS diskutoval o podobě a organizaci oslav a pomohl zejm. vyjasnit a usadit 

celouniverzitní koncept, zváţit a stanovit mezinárodní rozměr oslav. 
 

Odchází senátoři Kubíček a Bejček 
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  Diskuse 

P edseda SK Zvaţuje se uspo ádání vnitrouniverzitní konference podobného typu jako 

Business Research Forum v CEITEC? 

Malý S tím jsme zatím nepočítali. Oslavy jsou orientovány spíše vně univerzity. 

Existuje moţnost průběţné kultivace vnit ní komunikace, moţná by byla 

škoda to odkládat na rok 201Ř.  
Bedna íková Kde najdeme jména členů pracovní skupiny pro p ípravy oslav, abychom 

se na ně mohli obracet? Napadla mě myšlenka festivalu p ednášek pro 
ve ejnost, nap . v kině Scala. 

Malý Děkuji za nápad uspo ádat festival. Seznam členů pracovní skupiny 
doplníme jako p ílohu zápisu z tohoto zasedání. 

Kyselý Nemohly by v rámci oslav probíhat i vnitrouniverzitní akce? Nap . 
prohlídka fakult, kampusu, CEITEC. Existuje odhad ceny oslav? 

Malý Toto je otev ený projekt, zjednodušeně ečeno bude stát tolik, kolik na něj 
najdeme a vyčleníme peněz. Cenu nedovedu dnes odhadnout. Dosud 

není hotový koncept, v tomto roce budeme up esňovat hlavní části 
projektu. Počítáme, ţe nám studenti budou pomáhat p i samotných 
oslavách. Členkou pracovní skupiny je nap . p edsedkyně MUNIe. 

 

Hlasování o stanovisku AS ke konceptu oslav 100. výročí MU  

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 36. 

Pro:                    36 

Proti:              0 

Zdrţel se:           0 

 

P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU bere na vědomí koncept oslav stého výročí Masarykovy 
univerzity.  

7. Různé 

A. Harmonogram zasedání 
P edseda AS uvedl, ţe podle harmonogramu zasedání se má p íští zasedání AS konat 

dne 7. 3. 2016. V tuto chvíli není navrţena ţádná agenda, proto navrhl tento termín 
zrušit. 
 

P edseda AS dostal nabídku, aby zasedání dne 4. 4. 2016 proběhlo v CEITEC spolu 

s prohlídkou tohoto pracoviště. Nebude hlasováno – pokud nebude AS proti, p edseda 
AS svolá p íští zasedání do CEITEC. 

 

Hlasování o zrušení termínu zasedání AS MU dne 7. 3. 2016  

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 36. 

Pro:                    35 

Proti:              0 

Zdrţel se:           1 
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P ijaté usnesení: 

Akademický senát MU souhlasí se zrušením termínu ádného zasedání 7. 3. 2016. 

 

B. Posunutí termínu změn v zápisu p edmětů o jeden den 

P edseda AS uvedl, ţe senátor Jan Sedláček p edloţil návrh, aby AS poţádal pana 
rektora o posunutí termínu změn v zápisu p edmětů o jeden den.  

 

Senátor Sedláček uvedl, ţe se domnívá, ţe zápis p edmětů, který obvykle končí 
druhou neděli po začátku výuky, by měl být ukončen aţ v pondělí t etího týdne 
semestru. Spousta studentů nemá podle jeho názoru moţnost se dostavit do 
počítačové studovny o víkendu, v pondělí je nejen lepší dostupnost ISu, ale také je 
lepší moţnost si p ípadné změny v zápisu ještě promyslet. 

 

Odchází senátoři Blahoudek a Hofr  

 

Diskuse 

P edseda SK Domnívám se, ţe  Studijní a zkušební ád MU se bude měnit 
v návaznosti na novelu ZVŠ. SK by ráda p islíbila pomoc. 

Problematika konce termínu zápisu by mohla být diskutována v rámci 
novelizace vnit ních p edpisů.  

Rektor Budu hovo it jako vyučující, nikoliv rektor. Jako po učiteli po mě 
chcete, abych nebyl 14 dnů po konci registrace schopen íci, kdo 
bude v seminární skupině. Rozumím Vašemu návrhu, ale povaţoval 
bych za rozumné lhůtu naopak zkrátit. 

Bulant Rozumím panu rektorovi. Doplním, ţe nejenom v kontextu novely 

probíhají p ípravy změn ve Studijním a zkušebním ádu MU, které 
budeme chtít diskutovat se SK.  

Rektor Povaţoval bych za rozumné diskutovat odděleně kurzy zaloţené na 
p ednáškách a kurzy zaloţené na seminá ích. Osobně bych souhlasil 
s prodlouţením registrace p ednáškových kurzů, kdyby se zkrátila 
lhůta u seminárních kurzů. 

 

Odchází senátoři Janík a Bednaříková 

 

Ţitňanský  Já chápu toto opat ení jako moţnost demokratického výběru kurzů. 

Jako student si mohu vybrat různé nepovinné kurzy. Navrhuji proto 

garanci 1 úvodního setkání, aby se student mohl rozhodnout, zda 
bude v kurzu pokračovat. 

P edseda AS To ovšem podaný návrh ne eší. Jednalo by se o nový návrh. 

Suchý  Osobně se p imlouvám spíše za zkrácení lhůty. Místa v atraktivních 
kurzech jsou mnohdy blokována, někte í studenti na poslední chvíli 
tyto p edměty odregistrují a někte í váţní zájemci se nemohou 

registrovat ani na výjimku (jsou plné stavy). Je to problém zejm. 
u zahraničních p ednášejících, kdy je kapacita vyčerpána a na 
samotné setkání poté p ijde malé mnoţství studentů. Proto si myslím, 
ţe to je v prvé adě poškozující pro studenty. 
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Ručka Rozumím argumentům vyučujících, ale problémy jsou ešitelné, nap . 
termínem pro max. moţné datum zápisu do kurzu a druhým termín 
pro odhlášení.  

Rektor Doporučuji, abychom změny Studijního a zkušebního ádu MU dělali 
po váţné debatě. Doplním, ţe s fakultami jsme debatovali fenomén 
tzv. studijní neúspěšnosti. Musíme vést diskusi nejen s ohledem na 

komfort studentů, ale musíme se také dívat na čísla, jaké proporce 

studentů nedokončí studium.  
Vyzývám prorektora Bulanta, aby vytvo il pracovní skupinu z obou 

komor AS, p íp. se zastoupením univerzitní exekutivy a aby se 

společně pokusili navrhnout změny Studijního a zkušebního ádu 
MU. 

 

P edseda AS informoval, ţe navrţené usnesení bylo proti původnímu návrhu 
modifikováno navrhovatelem. Původní část „…aby (rektor) p edloţil Akademickému 
senátu návrh na změnu čl. 3 odst. 1 bodu c)…“ byla změněna na „…aby (rektor) zváţil 
změnu…“. 
 

Hlasování o posunutí termínu změn v zápisu p edmětů 

Počet p ítomných členů AS MU byl p ed zahájením hlasování 32. 

Pro:                    8 

Proti:              16 

Zdrţel se:           8 

 

Navrţené usnesení: 

Akademický senát MU doporučuje rektorovi Masarykovy univerzity, aby zváţil změnu čl. 3 
odst. 1 bodu c) Studijního a zkušebnímu ádu MU v tomto znění: „čl. 3 odst. 1 bodu c)  
Studijního a zkušebnímu ádu MU zní: „c) období pro zápis p edmětů končilo uplynutím 
čtrnáctého kalendá ního dne po dni zahájení výuky v semestru. Pokud na tento den 
p ipadá den pracovního klidu, posunuje se období pro zápis o pracovní den nejblíţe 
následující. Výjimku tvo í zápis p edmětů s blokovou výukou nebo zvláštním časovým 
reţimem; pravidla pro zápis takových p edmětů stanoví děkan. 
 

Usnesení nebylo p ijato 

 

Nejbližší ádné zasedání akademického senátu MU bylo svoláno na 4. dubna 2016.  

P edseda AS poděkoval na závěr p ítomným za účast a ukončil zasedání v 18.55 hod. 

  

Zapsal: Petr Konopáč                                                           V Brně, dne 22. 2. 2016 

 

Text schválil: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., p edseda AS MU, dne 9. 3. 2016. 

  

Zápis zve ejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění p ipomínek členů AS dne 18. 3. 2016. 

 

…………………………………………. 
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

  



 

P íloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 22. 2. 2016 

Komora akademických pracovníků 

  

  P ítomen Nep ítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.  omluvena 

JUDr. Klára Drličková, Ph.D.  omluvena 

Léka ská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. X   

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – předseda KAP X   

P írodovědecká fakulta     

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. X  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. X   

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. X   

Filozofická fakulta     

doc. PhDr. Jarmila Bedna íková, CSc.  X  

Jeffrey A. Vanderziel, B.A. X   

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. X   

Pedagogická fakulta     

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.  X  

PaedDr. Jan Šťáva, CSc. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X   



 

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. X  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. X  

Fakulta informatiky     

RNDr. Jan Bouda, Ph.D. X  

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. X  

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. X   

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

PaedDr. Zdeněk Janík X  

Mgr. Old ich Racek  omluven 

Mgr. Jan Došla, Ph.D. X   

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. X  

Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. X  

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková X  

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 22. 2. 2016 

Studentská komora 

 

  P ítomen Nep ítomen 

Právnická fakulta     

Petr Procházka X  

Mgr. Jan Sedláček X  

Léka ská fakulta     

Martin Jakub Arbet  omluven 

Senad Kolá  X  

Ji í Libra  omluven 

P írodovědecká fakulta     

Mgr. Michaela Tvrdoňová X   

Ond ej Vymazal – předseda SK X  

Filozofická fakulta     

Bc. Natálie Lorencová  omluvena 

Bc. Matej Patrik Ţitňanský X  

Pedagogická fakulta     

Dominik Levíček X  

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Bc. Tomáš Rejlek X  

Daniel Kerekeš X  

Fakulta informatiky     

Mgr. Lukáš Ručka X   

Bc. Jakub Peschel  X  

RNDr. František Blahoudek X  



 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Vojtěch Kyselý X  

Bc. et Bc. Adam Táborský  omluven 

Fakulta sportovních studií     

Bc. Ond ej Pelikán X  

PhDr. Martin Bugala  omluven 

 



 

P íloha č. 2 
 

P IJATÁ USNESENÍ 
Zasedání Akademického senátu MU dne 22. 2. 2016 

 

 

1. Akademický senát MU souhlasí, ţe si zapisovatel můţe po ídit audio záznam jednání AS 

MU pro pot eby sepsání zápisu ze schůze. Tento záznam bude vţdy archivován pouze do 
nejbliţší schůze AS MU, po níţ bude smazán. 

 

2. AS MU volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. členem Volební a mandátové komise AS MU. 
 

3. AS MU volí RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. p edsedou Volební a mandátové komise AS MU. 

 

4. Akademický senát MU projednal Pravidla sestavování rozpočtu Masarykovy univerzity pro 
kalendá ní rok 2016 a vyjád il s nimi souhlas. 
 

5. Akademický senát MU bere na vědomí koncept oslav stého výročí Masarykovy univerzity. 
 

6. Akademický senát MU souhlasí se zrušením termínu ádného zasedání 7. 3. 2016. 
 


