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Přílohy zápisu  
1. Prezenční listina 

2. Přijatá usnesení 

3. Překlad usnesení do anglického jazyka 

 

Přítomni   

Členové AS senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 

tohoto zápisu; 

                 při zahájení zasedání AS bylo přítomno 48 senátorů a senátorek; 

                    celkem se zasedání zúčastnilo 52 členů AS 

 

Zvaní hosté   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor  

 doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci  

 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské 

studium  

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro personální a akademické záležitosti  

Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu  

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy a celoživotní 

vzdělávání  

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., prorektorka pro záležitosti 

studentů a absolventů  

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro rozvoj, legislativu a informační 

technologie  

Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka  

Marián Kišš, M.A., Ph.D., kancléř   

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty  

Mgr. Pavel Žára, M.A., tiskový mluvčí, RMU  

Mgr. Iva Zlatušková, tajemnice AS  

 

Další členové akademické obce a veřejnost 

https://www.muni.cz/lide/38791-sarka-pospisilova
https://www.muni.cz/lide/17132-jiri-hanus
https://www.muni.cz/lide/2759-michal-bulant
https://www.muni.cz/lide/171-martin-kvizda
https://www.muni.cz/lide/2596-simona-korycankova
https://www.muni.cz/lide/20758-marta-valesova
https://www.muni.cz/lide/241936-marian-kiss
https://www.muni.cz/lide/10078-tomas-kasparovsky
https://www.muni.cz/lide/133014-pavel-zara
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Definice používaných zkratek  
AS  Akademický senát Masarykovy univerzity 
ČKR Česká konference rektorů  
EK Ekonomická komise Akademického senátu MU   
ESF Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity   
FaF Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity  
FI Fakulta informatiky Masarykovy univerzity   
FSpS Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity  
IS MU Informační systém Masarykovy univerzity   
JŘ Jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity  
KAP Komora akademických pracovníků Akademického senátu MU  
LF Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  
MU Masarykova univerzita  
MZ Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
PdF Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity  
PřF Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity  
RMU Rektorát Masarykovy univerzity  
RVH Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity  
RVŠ Rada vysokých škol  
SK  Studentská komora Masarykovy univerzity  
SR Správní rada Masarykovy univerzity  
SZŘ Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity  
VMK Volební a mandátová komise Akademického senátu MU  
VR Vědecká rada Masarykovy univerzity  
VŘ Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity 
ZVŠ  Zákon o vysokých školách  

1. Zahájení  

Předseda AS, Josef Menšík, uvítal na on-line zasedání všechny přítomné a konstatoval 

usnášeníschopnost AS. Senátor D. Vázquez Touriňo se předem omluvil za pozdní příchod 

z důvodu kolize své výuky se zasedáním AS.   

 

Předseda AS pověřil pořízením zápisu ze zasedání JUDr. Lenku Mičkalovou.  

 

Diskuse 

(zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se 

o doslovný přepis) 

 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

 

Hlasování o změněném programu zasedání 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 48. 

Pro:                    48 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Návrh programu zasedání byl schválen (viz program). 
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2. Informace o změnách v členství AS MU 

Předseda VMK sdělil, že senátorka A. Bečková (ESF) rezignovala na svůj mandát, 

uvolněný mandát obsadil D. Jakubčák. Dále zanikl mandát senátorce E. Vajčnerové 

(FSpS), uvolněný mandát obsadil J. Galuszka. Na PřF úspěšně ukončil studium senátor L. 

Jirásek, VMK realizovala doplňovací volby a uvolněného mandátu se ujal T. Brom. 

V obvodu studentů FI zanikl mandát senátorovi J. Bendíkovi; tento mandát zůstane po 

poradě s AS FI uvolněný. V KAP zanikly mandáty D. Vetchému a K. Šmejkalovi (oba z FaF) 

z důvodu, že se ujali funkcí, které jsou neslučitelné s mandátem v AS; uvolněné mandáty 

obsadili náhradníci A. Lamaczová a T. Goněc. Předseda AS přivítal nové senátory a popřál 

jim mnoho úspěchů v jejich nové funkci. Poděkoval bývalým senátorům za jejich práci  

v AS; popřál D. Vetchému a K. Šmejkalovi, aby se jim v jejich nových funkcích dařilo.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

3. Kontrola úkolů 

Předseda AS sdělil, že výše uvedené změny v členství byly promítnuty do databází MU.   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.  

4. Zpráva rektora  

Rektor popřál novým senátorům hodně úspěchů v jejich nové funkci a poděkoval bývalým 

senátorům za jejich práci v AS. Proběhla následující zasedání: Kolegium rektora (9. 3. 

2021); VR (30. 3. 2021); RVH (16. 3. 2021). 29. 3. 2021 – jmenoval do funkce děkana FaF 

doc. D. Vetchého; poděkoval R. Opatřilové za její práci v pozici pověřené děkanky FaF. Ve 

dnech 3. až 4. 3. 2021 probíhal 2. ročník Masarykových dnů. Dne 7. 3. 2021 si připomněl 

s předsedou AS a předsedou SK výročí narození T. G. Masaryka. 14. 3. a 11. 4. 2021 – 

video pro zaměstnance a studenty. Dne 6. 4. 2021 proběhla mimořádná porada s děkany 

– příprava na uvolňování praktické výuky. Téhož dne proběhlo očkování emeritních 

profesorů. Na zasedáních Krizového výboru a Krizového štábu se zejm. řešilo možné 

rozvolňování praktické výuky pro poslední ročníky od 19. 4. 2021, zatím toto datum nebylo 

potvrzeno; MU se intenzivně připravuje na toto rozvolňování (zajištění testovacích míst, 

spolupráce s externími subjekty atd.). Probíhaly přípravy rozpočtu MU na rok 2021, který 

bude projednáván AS dne 3. 5. 2021. Národní plán obnovy by měla schvalovat vláda 

v dubnu/květnu 2021; pokračují jednání ohledně OP JAK. 17. 3. 2021 – European 

Commission (RRF); 9. 4. 2021 – Meeting of EDUC presidents. 6. 4. 2021 – TZ Asociace 

výzkumných univerzit.  

 

Diskuse 

Senátor O. T. Florian uvedl, že ČKR vydala prohlášení, kterým se vymezila vůči plánu 

nahrazení maturitní zkoušky úřední maturitou a ve kterém apeluje na vládu, aby odolala 

populismu a zamezila hazardu s budoucností země. Dotázal se rektora na jeho osobní 

názor na toto prohlášení, příp. z čeho ČKR usuzuje, že by se jednalo o hazard 

s budoucností země, když k obdobnému řešení přistoupily jiné státy. Rektor uvedl, že toto 
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prohlášení bylo připravováno předsednictvem ČKR. Jednalo se o dominantní názor. 

Systémy v zahraničí nejsou plně slučitelné se systémem v ČR. Je nutné si zodpovědět 

otázku, co představuje maturitní zkouška v českém školství. České střední školství je 

nastaveno tak, že končí maturitou. Dle něj není šťastné v současné době měnit pravidla 

hry. Nepovažuje za žádoucí, že se o této problematice začalo hovořit na přelomu února 

a března 2021, mělo se s tím přijít dříve. Diskuse o úřední maturitě či jiné formě maturity 

byla zasazena do určitého politického rámce a stala se politickým bojem, ve kterém se 

vlastní materie (tj. průběh maturitní zkoušky) stala podružným tématem. I z tohoto důvodu 

MU reagovala tak, že bez ohledu na to, jaký typ maturitní zkoušky si studenti vyberou, bude 

maturita zohledňována v přijímacím řízení. S jistotou by měla v budoucnu (zřejmě po 

parlamentních volbách) proběhnout diskuse o roli maturity ve vzdělávacím procesu. 

Jakmile se situace trochu zklidní, příslušné reprezentace by se měly začít bavit o podobě 

úřední maturity, do této diskuse by se měla zapojit i reprezentace VŠ – bude to jeden 

z úkolů budoucího vedení ČKR.  

5. Záměr nákupu přístrojového vybavení pro SIMU LF MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

• AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• rozhodující je souhlas SR [§ 15 odst. 1 písm. b) ZVŠ]; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných.  

 

Rektor sdělil, že se jedná o standardní postup, kdy se AS a SR vyjadřují k nákupu movitých 

věcí s hodnotou vyšší než 40 mil. Kč. Prorektor R. Polčák doplnil, že dle ZVŠ je důležitým 

kritériém tzv. právní jednání – když v rámci jednoho právního jednání dojde k překročení 

limitu 40 mil. Kč, tak musí být dodržen proces dle ZVŠ. Kvestorka zdůraznila, že se jedná 

o formální schválení, nákup tohoto vybavení již prošel hodnocením v rámci projektu atd.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, K. Kubíček) 

EK doporučila AS vyslovit souhlas s tímto záměrem (pro bylo 10 z 13 členů EK, proti 0, 

zdrželo se hlasování 0). Předseda EK byl informován ředitelem SIMU, že 9 z 10 výběrových 

řízení probíhá bez problémů, ale nějaké nákupy nadlimitních movitých věcí jsou ještě 

očekávány.   

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.   

 

Hlasování o záměru nákupu přístrojového vybavení pro SIMU LF MU 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 48. 

Pro:                    48 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  
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Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí v rámci projektu „Pořízení 

přístrojového vybavení pro potřeby Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity“ financovaného z programu 133240 „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“ vybavení 

Simulačního centra LF MU (SIMU), a to 40 ks dentálních virtuálních 3D simulátorů 

včetně SW a veškerého příslušenství v celkové předpokládané ceně 41 500 000 Kč 

bez DPH. 

6. Záměr nákupu přístrojového vybavení pro CEITEC MU 

Předseda AS bod uvedl: 

• návrh předložil rektor v termínu stanoveném JŘ; 

• AS se k záměru vyjadřuje podle § 9 odst. 2 písm. c) ZVŠ; 

• rozhodující je souhlas SR [§ 15 odst. 1 písm. b) ZVŠ]; 

• k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina přítomných.  

 

Rektor uvedl, že se jedná o identickou situaci jako v bodu 5. V tomto případě jde o nákup 

přístrojového vybavení pro CEITEC MU. Kvestorka doplnila, že se jedná o vybavení 

sdílené laboratoře – tj. přímý detektor elektronů s energiovým filtrem s předpokládanou 

hodnotou ve výši 41 mil. Kč a FIB/SEM mikroskop s optickým modulem s předpokládanou 

hodnotou ve výši 56,144 mil. Kč.  

 

Stanovisko EK (přednesl předseda EK, K. Kubíček) 

EK doporučila AS vyslovit souhlas s tímto záměrem (pro bylo 10 z 13 členů EK, proti 0, 

zdrželo se hlasování 0). Předseda EK současně vyzval předkladatele materiálů do AS, aby 

dodržovali pravidla českého jazyka při zapisování částek.     

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.   

  

Hlasování o záměru nákupu přístrojového vybavení pro CEITEC MU 

 

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 50. 

Pro:                    50 

Proti:              0 

Zdrželi se:           0 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí – postupné vybavení Sdílené 

laboratoře Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie CEITEC MU, a to Přímého 

detektoru elektronů s energiovým filtrem a FIB/SEM mikroskopu s optickým modulem 

v letech 2021 a 2022, jehož nákupní cena dosáhne v součtu nejvýše 97 144 000 Kč 

vč. DPH. 
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7. Doplnění EK AS MU  

Předseda AS bod uvedl: 

• D. Vetchý se ujal funkce děkana FaF, a proto se vzdal svého členství v EK; jako 

nástupce byl navržen senátor J. Gajdziok; 

• k přijetí je třeba nadpoloviční většina přítomných.  

 

Senátor J. Gajdziok sdělil, že je předsedou EK AS FaF a se svým navržením souhlasí. 

Jeho účast v EK AS může být přínosná pro kontinuitu stran ekonomických záležitostí, ať už 

univerzitních, tak potom i přenesených na fakultu. Předseda AS dodal, že senátoři FaF 

budou kontinuálně pokračovat v dalším volebním období a věří, že i jejich zástupci 

v jednotlivých komisích budou kontinuálně pokračovat.  

 

Diskuse 

Předseda AS zahájil diskusi. Nikdo se do diskuse nepřihlásil.   

 

Hlasování o doplnění EK AS MU  

Počet přítomných členů AS byl v době hlasování 49. 

A. doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph. D. – 47 hlasů  

Zdrželi se:           2 

 

Přijaté usnesení:  

Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem Ekonomické komise AS MU 

doc. PharmDr. Jana Gajdzioka, Ph.D. 

 

Senátor J. Gajdziok poděkoval za projevenou důvěru a těší se na spolupráci v EK.  

8. Různé  

A. Dotazy na e-kurzy a výuku cizích jazyků 

Senátor O. Špetík uvedl, že současná doba přinesla rozmach on-line předmětů, které 

jsou vyučovány i bez přímé výuky, jsou založeny na samostudiu a materiálech, které 

jsou v IS MU; zapisují si je stovky studentů a jejich výuce se věnuje malý počet 

vyučujících. Řada měřítek, které hodnotí kvalitu univerzit a kvalitu výuky, je založena na 

počtu studentů na jednoho vyučujícího. Dotázal se, zda v těchto kurzech může být 

zajištěna kvalitní výuka a kvalitní zpětná vazba, jakož jej zajímalo, jak se vedení MU 

dívá na tyto e-předměty směrem do budoucna. Druhá otázka se týkala výuky cizích 

jazyků. SK ESF si provedla anketu, z níž zjistili, že část studentů si zapisuje cizí jazyk 

z důvodu snadného získání kreditů, např. si zapisují cizí jazyky s nižší vstupní a výstupní 

úrovní. Rád by věděl, zda MU nezvažuje zavedení nějakých prerekvizit či omezení, které 

by zabraňovaly studentům, kteří absolvují cizí jazyk např. na úrovni C1, aby si mohli 

zapsat stejný jazyk na nižší úrovni. Předseda AS chápal, že dotazy se týkají kvality 

studia, možná jde i o hromadnou výuku obecněji. Určitě to přesahuje do kvality studia, 

je to otázka kreditování předmětů a nepochybně se tyto otázky týkají i rozpočtu. 

Prorektor M. Bulant uvedl, že obě věci jsou propojené. Bylo to již řešeno s vedením 

ESF a děkanem PdF. Nepochybně tyto aktivity mají ekonomické dopady, nicméně je si 

vědom, že situace není omezena jen na tyto předměty, není omezena jen na tento krátký 
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čas, byť jak bylo správně řečeno, tak on-line doba jí akcelerovala a akcentovala. Je 

domluva i na budoucím rozpočtovém řešení. Tyto předměty mají místo na MU, ale 

neměly by být v tom pojetí, kdy se ani nepočítá s žádnou zpětnou vazbou. Je připraven 

návrh rozpočtového řešení pro rozpočet od r. 2022 a začíná se diskutovat o způsobu 

hodnocení kvality e-kurzů a zapojení tutorů. Nepochybně je zde velká role garantů 

studijních programů a programových rad, kteří mají v rukou podmínky pro tvorbu 

studijních plánů a mohou samozřejmě i do jisté míry omezovat zápisy některých 

předmětů v souladu se SZŘ a pravidly MU. ESF má kvalitně nastavenou jazykovou 

výuku. Přemýšlelo se i o nějakých řešeních na straně prerekvizit, ale tam v podstatě to, 

že je zde předmět, který má nízké nároky např. na práci s PC, tak je to pochopitelné, 

protože je určen pro studijní programy, kde nízká úroveň postačuje, a není úplně 

vhodné, aby si jej zapisovali studenti z programů, kde se předpokládá vyšší úroveň. 

Technické řešení zatím není, ale uvažuje se nad řešením, které by bylo na úrovni 

garanta studijního programu, ve kterém daný student studuje. Konkrétní detaily zatím 

nemá k dispozici. Rektor uvedl, že na toto téma přišli i při přípravě rozpočtu, protože 

má ekonomické dopady. S jistotou se na tuto problematiku podívají. Nepochybuje o tom, 

že nynější doba přispěje k vytvoření několika kvalitních e-kurzů. Pokud jde o uvedenou 

výuku cizích jazyků, apeluje na osobní zodpovědnost. MU není místem, kde by se měly 

shromažďovat kredity, ale je místem vzdělávání, je to jistě i o určitém osobním přístupu. 

Jedná se o oblast, které se bude vedení MU věnovat vč. námětu na RVH. Senátor S. 

Hasil se zastal on-line předmětů. Sám si takový předmět zapsal v minulém semestru, 

myslel, že na něj bude mít čas, ale nakonec jej nedokončil. Předmět byl náročný, dobře 

zpracovaný, neví ani nezkoumal, jaká byla jeho úspěšnost. Ať se přijmou jakákoliv 

opatření, obává se, aby nedošlo k zadušení zajímavého podhoubí, z něhož mohou 

vzniknout skvělé předměty. Pokud jde o výuku cizích jazyků, vnímá, že to může být 

problém. Sám se cca posledních 5 let nevěnoval německému jazyku, a to s ohledem na 

své studium. Pokud se mu nepodaří splnit cizojazyčný předmět, tak si příští rok zapíše 

nižší úroveň. Obává se toho, aby lidem, kteří si chtějí cizí jazyk zopakovat či dosáhnout 

zpět své dřívější úrovně, nebyla upřena tato možnost. Předseda AS doplnil, že 

v žádném případě nezazněl návrh na paušální rušení e-kurzů; šlo spíše o zvažování 

jejich pozice v povinných (kreditovaných) částech a případné rozpočtové dopady. 

Senátor O. Špetík poděkoval za odpovědi a je rád, že se vedení MU tím zabývá. 

Předseda AS dodal, že v prezentaci viděl jasné vazby – byly tam napsány hodiny práce 

na daných předmětech, což má korespondovat s kredity a je otázkou, zda je to splněno 

ve všech kurzech. To je přesně to, co říkal rektor a prorektor M. Bulant, že se jedná o 

otázku pro RVH a systémové zamyšlení.   

 

B. Dotaz týkající se nové verze kontroly plagiátorství závěrečných prací  

Senátor P. Sládek informoval, že se objevila nová verze kontroly plagiátorství 

závěrečných prací. Mnozí pedagové a studenti byli zmateni, protože rozdíly mezi starou 

a novou verzí jsou značné např. stará verze ukazuje 2 %, nová verze 39 %, přitom na 

webu odevzdej.cz vykazuje stejná práce obdobných hodnot jako stará verze aplikace. 

Má za to, že když se takový nový nástroj, resp. jeho aktualizace objeví, tak by měly být 

o něm příslušné osoby předem informovány. Neví, jak se procenta sčítají, nikde k tomu 

nedohledal žádné vysvětlení. Nerad by se stal detektivem místo toho, aby kontroloval 

věcný obsah práce a aby nestrávil příliš času kontrolou procent míry plagiátorství. 
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Prorektor M. Bulant nemá bližší informace, všiml si tohoto na blogu v IS MU. Čísla jsou 

velmi orientační a rozhodně to není jediné ani hlavní kritérium pro určení plagiátu. 

Plagiátorství je věnována pozornost v rámci tématického hodnocení, které RVH spustila 

v r. 2020 a teď dobíhá; bude vyhotovena závěrečná zpráva, která se bude věnovat 

prevenci plagiátů a zajišťování kvality závěrečných prací. Ve zprávě je akcentováno, že 

číselná charakteristika může být zavádějícím údajem, jak to ostatně konstatovalo 

srovnání různých plagiátorských systémů v rámci centralizovaného rozvojového 

projektu, který skoro všechny VŠ řešily v r. 2020. Vnímali i počínající deficit právě 

v nízkých hodnotách odhalených shod v některých i medializovaných případech, které 

se objevily v r. 2019, 2020 a nová verze na to reaguje, kdy se snaží odhalit i typické 

techniky, kterými někteří autoři zakrývají své kopírování, ale to není to nejpodstatnější. 

Tím podstatným by měla být zpráva, kterou se snaží vysílat, že prevence plagiátorství 

není jen v tomto. Byl překvapen, že se také předem nedozvěděl o nasazení nové verze 

a bude se na toto ptát. Předseda AS chápe, že se aplikace vyvíjí, ale zřejmě tato věc 

nebyla řádně komunikována s osobami, které budou aplikaci využívat, a proto by bylo 

vhodné to doplnit. Spousta z těchto věcí se řeší na úrovni proděkanů.  

 

C. Výzva ke sledování obsahu diskusních fór v IS MU 

Senátor O. T. Florian vyzval MU a její fakulty, aby více sledovaly diskusní fórum v IS 

MU. Přiblížil AS případ studentky navrhující úpravu IS MU, kdy citoval i nenávistné 

reakce studentů, kteří se zapojili do následné diskuse. Někteří studenti v diskusi zmínili, 

že tato nenávistná vyjádření mohou být případem pro disciplinární komisi, ale doposud 

nemá informaci, že by se tato věc dostala na jakékoliv fakultě k disciplinární komisi. 

Zajímalo ho, zda vedení MU registruje, co se děje na diskusních fórech a zda již 

diskutovalo řešení tohoto problému. Předseda AS podotkl, že některé odcitované 

formulace zřejmě již přesahují i rámec disciplinárního řízení a mohly by zavdat podnět 

k zahájení trestního řízení. Rektor uvedl, že nesleduje diskusní fóra v IS MU. Ztotožnil 

se s vyjádřením předsedy AS. Záležitosti, které se týkají etického chování a nevhodného 

chování v širším slova smyslu, má v gesci prorektorka S. Koryčánková. Připravuje se i 

vnitřní diskuse na poradě vedení MU a další kroky i v rámci HR Award. Předseda AS 

doplnil, že nejde jen o problém postihu a nějakých řešení. Dle jeho názoru se nejedná o 

kulturní vzorce, které jsou v souladu s hodnotami MU. Prorektorka S. Koryčánková 

sdělila, že přečetla celé diskusní vlákno s prorektorem R. Polčákem. Diskutovali o tom 

a snažili se k tomu přistoupit zodpovědně. Kontaktovala danou studentku a požádala ji, 

aby se oficiální cestou obrátila na Panel pro rovné příležitosti MU, ale studentka 

nereagovala. Pokud bude jakákoliv další možnost, či se bude řešit obdobná situace, 

požádala, aby ji studenti přímo oslovili. Pokud by mělo dojít k tomu, že by o takové věci 

měl jednat Panel pro rovné příležitosti MU, je nutné dodržet stanovený procesní postup. 

Prorektor R. Polčák doplnil, že tuto záležitost řešili od podzimu 2020. Zabýval se tím 

ještě v době, kdy příslušné vlákno bylo čistě v rovině diskusní. Kontaktoval danou 

studentku s návrhy řešení, ale nereagovala. Od děkana FI byl upozorněn, že se začaly 

objevovat urážlivé příspěvky, a proto děkan FI toto diskusní vlákno stáhl, kdy se 

s takovým postupem ztotožnil. Je zde více problémů – problém hmotný, na který 

poukazovala studentka, posléze kultura diskuse, jednotlivé příspěvky a případné 

naplnění některé skutkové podstaty vyplývající z disciplinárního řádu. O 

problematických příspěvcích se dozvěděl až od děkana FI. Vedení MU nemůže zajistit, 
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že bude číst jednotlivé diskuse a ihned na ně reagovat, je potřeba nastavit nějaký 

indikátor, který by informoval o vznikajících problémech. Jistě je potřeba, aby se vedení 

MU o takových situacích dozvědělo. Je škoda, že daná studentka nereagovala již dříve, 

mohli se tak záležitostí zavčasu zabývat a předejít všem nepříjemnostem. Dokončují se 

přípravy nového disciplinárního řádu, který by měl sjednotit hmotné disciplinární právo 

na MU, je to v gesci prorektora M. Bulanta, který aktivně jedná s proděkany pro studium. 

Je konsensus napříč fakultami, že by měla mít MU jeden disciplinární řád, resp. jednu 

sadu skutkových podstat, která bude jednoznačně takové jednání postihovat. Předseda 

AS uvedl, že bude jistě vítané zprůhlednění disciplinární pozice studentů napříč MU. 

Možná zde bylo největším problémem to, že nebylo využito cest, které jsou 

předpokládány, jako je Panel pro rovné příležitosti MU, ale vlastně se suplovalo řešení 

tam, kde se to řešit nemůže a vyřešit ani nedá – jako je diskuse v diskusním vláknu IS 

MU. Prorektor J. Hanuš dodal, že se připravuje návrh nového etického kodexu, který 

je určený akademickým i neakademickým pracovníkům. Předpokládá, že během 

podzimu 2021 proběhne diskuse nad pracovním textem tohoto kodexu. Slibuje si od 

toho i diskusi o obecné úrovni kultury, kulturního a etického jednání na MU. Senátor O. 

T. Florian navrhl, aby v diskusním vláknu v IS MU bylo tlačítko na nahlášení příspěvků 

se závadným obsahem. Prorektor R. Polčák poděkoval za námět. Je otázkou, komu 

by měla taková hlášení chodit, protože disciplinární pravomoc je primárně na fakultách, 

ale věří, že řešení lze najít. Nemyslel si, že bude nutné něco takového řešit na MU, ale 

bohužel musí. Senátor S. Hasil vnímá, že si jistě vyžadují pozornost zejm. diskuse o 

vyhrocených tématech. S ohledem na zmíněný nápad na nahlašování závadných 

příspěvků si položil otázku, kdo by pak objektivně rozhodoval co je a není závadným 

příspěvkem. Předseda AS to chápal tak, že jde o zrychlení informačního toku 

o závadném obsahu. Důsledkem by asi nebyly postihy, ale spíše nějaké zablokování či 

dočasné zneviditelnění vlákna/příspěvku. Prorektor R. Polčák uvedl, že o čem mluvil 

senátor S. Hasil, to je největší problém, protože je to otázka následné procedury toho, 

kdo to má posuzovat, vyčlenění kapacity, která je k tomu potřeba, protože od nahlášení 

závadného příspěvku by nemělo uplynout mnoho času do chvíle, kdy to někdo posoudí 

a zablokuje. Otázky procedury a technického zablokování budou diskutovány. 

Nedomnívá se, že MU má kapacitu na zaměstnání osob, které by příspěvky hodnotily a 

reagovaly na ně. Řešení prozatím vidí ve využití stávajících předpisů. Pokusí se připravit 

smysluplný návrh, který bude diskutován s akademickou obcí. Dle rektora se nesmí 

zapomínat na prevenci. Kultura jednání a vyjadřování by se měla stát součástí DNA na 

MU. Nynější doba nenahrává modelům vzorového chování. Přislíbil, že se budou tímto 

tématem zabývat.  

 

D. Reakce studentů na informační e-mail k obnovení výuky na VŠ od 19. 4. 2021 

Senátor S. Hasil uvedl, že studenti obdrželi hromadně e-mail o obnovení výuky na VŠ 

s termínem od 19. 4. 2021, což způsobilo různou míru paniky. Navrhuje, zda by nebylo 

lepší komunikovat tato důležitá témata na úrovni fakult; chápal informační charakter 

tohoto e-mailu. Požádal o pochopení studentů. Rektor uvedl, že e-mail by rozeslán po 

dohodě s děkany. Nabádá všechny k určité míře trpělivosti, shovívavosti a pozornému 

čtení e-mailů. Vedení MU se snaží co nejrychleji a nejpřesněji všechny informovat napříč 

MU. E-mail byl rozeslán z dobré vůle a s tím, že očekával, že každý děkan je 

zodpovědný a ví, jak informace upřesnit. V dané chvíli byla snaha o co největší míru 
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informovanosti. Poděkoval za zpětnou vazbu, nikdo nechce nahánět zpět studenty 

(zejm. pokud mají nějaký handicap), ani to tak nebylo myšleno. Zdvořile požádal o 

zpětnou vazbu, a proto je i v Krizovém štábu předseda SK. Dodal, že je i před velkým 

časovým tlakem a dostává informace v nějakém čase, přičemž se mnohokrát stalo, že 

vláda něco prezentovala a pak v písemných opatřeních to bylo úplně jinak. Na poradě 

vedení MU se domluví, že budou informováni nejen děkani, ale také proděkani. Senátor 

S. Hasil dodal, že e-mail pochopil tak, jak to vysvětlil rektor. Pouze chtěl poukázat na 

vzniklé nepochopení. Je spokojen s mírou informovanosti na MU. Rektor uvedl, že snad 

všichni chápou, že nynější semestr bude stále probíhat tímto nestandardním způsobem. 

Stále s větším znepokojením sleduje pomalý přístup k očkování a absentující plány MZ 

a MŠMT, které by řekly, co se bude odehrávat na podzim 2021. Přeje si, aby se od 13. 

9. 2021 průběh nového akademického roku na MU přiblížil co nejvíce situaci před 

pandemií s možnými výjimkami. Byl by rád, aby drtivá většina standardních výukových 

a výzkumných činností, promocí atd. byla již řešena, o tom však nikdo z dlouhodobého 

hlediska nepřemýšlí, spíše se tlačí na otevírání restaurací, služeb atd. Také by rád zašel 

do restaurace, ale osobně vnímá daleko větší potřebu otevření škol.  

 

E. Dotaz týkající se očkování VŠ pedagogů 

Předsedkyni KAP zajímalo, jaký je vývoj v otázce zajištění rovnocenného přístupu k 

očkování proti SARS-CoV-2 pro VŠ pedagogy. Rektor uvedl, že vývoj není. Partnerem 

diskuse je předsednictvo ČKR. Spolu s děkanem PřF je členem neformální pracovní 

skupiny na MŠMT, kde řeší, za jakých okolností a kdo by měl být očkován na VŠ tak, 

aby MŠMT získalo materiál, který bude projednáván s MZ. Přes různé sliby ministra 

zdravotnictví a národní koordinátorky pro očkování nikdy ke zrovnoprávnění očkování 

VŠ pracovníků nedošlo a osobně se domnívá, že ani nedojde. Poděkoval Mgr. Šolcové 

z RMU, protože ve spolupráci se SurGal Clinic se zorganizovalo očkování zaměstnanců 

MU a emeritních profesorů ve věku 70+. Pokud se začnou pouštět další kategorie do 

systému očkování, tak by tento princip MU nadále držela. Jestli se objeví možnost pro 

očkování VŠ pedagogů, to se teprve uvidí. V okamžiku, kdy bude dostatek očkovací 

vakcíny, tak MU s jistotou tento proces zrychlí pro své zaměstnance. Předseda AS 

doplnil, že kromě ČKR se toto diskutuje na RVŠ. Děkan PřF potvrdil, že je členem 

neformální pracovní skupiny na MŠMT, která připravuje opatření týkající se očkování a 

návratu studentů k praktické výuce na VŠ – MZ tento plán neakceptovalo, očekávají se 

jeho změny. RVŠ hodlá přijmout dvě usnesení v tom smyslu, že pokud je vše připraveno 

na straně MŠMT, tak by bylo dobré, aby to MZ neblokovalo. RVŠ by ráda prvně 

prosadila otevření slotů pro registraci k očkování akademickým a neakademickým 

pracovníkům VŠ. A posléze by chtěla prosadit rozvolňování výuky. Náměstek Doleček 

informoval, že nejbližší termín pro otevření praktické výuky na VŠ bude nejdříve od 26. 

4. 2021. Domnívá se, že by MU měla být připravena k rozvolňování tam, kde to bude 

možné a bezpečné, např. na LF se stále učí naplno a nemá to významný vliv na šíření 

onemocnění. Pokud se lidé budou chovat zodpovědně, tak v malých počtech studentů 

by se mohlo začít s výukou.  

 

F. Závěrečné slovo rektora  

Rektor poděkoval za proběhlé diskuse a schválená usnesení. Na zasedání AS dne 3. 

5. 2021 se bude projednávat rozpočet MU, přičemž všechny fakultní AS jej schválily. 
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Rozpočet v části týkající se příspěvku za vzdělávací činnost a vědecký výkon je 

zajímavý a růstový. I v době krizové umí MU udržet svůj chod jako za standardních 

okolností; koronavirus spíše doplnil běžný chod MU. Závěrem senátorům popřál pevné 

zdraví.    
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Nejbližší řádné zasedání Akademického senátu MU bylo svoláno na 3. května 2021.  

 

Na závěr předseda AS poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:06 hod. 

  

Zapsala: JUDr. Lenka Mičkalová.  

 

Text schválil: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS, dne 16. 4. 2021. 

 

Zápis zveřejněn po sedmidenní lhůtě na uplatnění připomínek členů AS dne 24. 4. 2021. 

 

 

 

…………………………………………. 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. 



 

 

Příloha č. 1 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 12. 4. 2021 

Komora akademických pracovníků 

  

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. X  

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. X  

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. X  

Lékařská fakulta     

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. X   

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

Přírodovědecká fakulta     

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. X  

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. X  

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. X  

Filozofická fakulta     

prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres  X 

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. X  

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. X  

Pedagogická fakulta     

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. X  

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D. X  

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. X  

Ekonomicko-správní fakulta     

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. – předsedkyně KAP X  



 

 

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. – předseda AS  X  

RNDr. Luboš Bauer, CSc. X  

Fakulta informatiky     

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. X  

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. X  

  doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. X  

Fakulta sociálních studií     

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. X  

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. X  

doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. X  

Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. X  

  Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. X  

Farmaceutická fakulta      

doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. X  

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. X  

  Mgr. Adéla Lamaczová X  

Vysokoškolské ústavy     

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. X  

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. X  

PhDr. Renata Prucklová X  

  

 

  

  

  



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 12. 4. 2021 

Studentská komora 

 

  Přítomen Nepřítomen 

Právnická fakulta     

Lukáš Buchta X  

Mgr. Oldřich Tristan Florian X  

Lékařská fakulta     

Mgr. Natália Antalová X  

MDDr. Čeněk Černoch X  

Přírodovědecká fakulta     

Mgr. Jakub Malý  X 

  Mgr. Tomáš Brom X  

Filozofická fakulta     

  Bc. Lucie Tomaňová X  

Mgr. et Mgr. Jan Werner X  

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil X  

Pedagogická fakulta     

Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová X  

Bc. David Košatka X  

Ekonomicko-správní fakulta     

Bc. David Jakubčák X  

  Jakub Daněk X  

Mgr. Ing. Ondřej Špetík X  

Fakulta informatiky     

– mandát neobsazen   – – – 

Bc. Dominika Krejčí X  



 

 

Fakulta sociálních studií     

Bc. Jiří Maixner X  

Mgr. Jiří Němec – předseda SK X  

Fakulta sportovních studií     

Mgr. Adam Kyselica X  

  Bc. Jan Galuszka X  

Farmaceutická fakulta     

PharmDr. Tomáš Bílik  X  

Jaroslava Jamrichová X  

 



 

 

Příloha č. 2 

 

PŘIJATÁ USNESENÍ 

Zasedání Akademického senátu MU dne 12. 4. 2021 

 

1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí v rámci projektu „Pořízení 

přístrojového vybavení pro potřeby Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity“ financovaného z programu 133240 „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“ vybavení 

Simulačního centra LF MU (SIMU), a to 40 ks dentálních virtuálních 3D simulátorů včetně 

SW a veškerého příslušenství v celkové předpokládané ceně 41 500 000 Kč bez DPH. 

 

2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí – postupné vybavení Sdílené 

laboratoře Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie CEITEC MU, a to Přímého detektoru 

elektronů s energiovým filtrem a FIB/SEM mikroskopu s optickým modulem v letech 2021 

a 2022, jehož nákupní cena dosáhne v součtu nejvýše 97 144 000 Kč vč. DPH. 

 

3. Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem Ekonomické komise AS MU doc. 

PharmDr. Jana Gajdzioka, Ph.D. 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

 

PŘEKLAD USNESENÍ DO ANGLICKÉHO JAZYKA 

Zasedání Akademického senátu MU dne 12. 4. 2021 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Jednacím jazykem Akademického senátu MU je čeština a následující překlad 

je pouze pro informativní účely. 

 

 

Resolutions of the 253rd Meeting of Masaryk University Academic Senate  

held on April 12, 2021 

 

1. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9 par. 2 let. c) of 

the Act on Higher Education Institutions agrees with the purchase of movable property 

within the project "Acquisition of  devices for the needs of the Simulation Center of the 

Faculty of Medicine of Masaryk University" financed from program 133240 "Development 

and renewal of material and technical base of medical and pedagogical faculties of public 

universities" MU (SIMU), namely 40 pieces of dental virtual 3D simulators, including SW 

and all accessories in the total estimated price of CZK 41,500,000 without VAT. 

 

2. The Academic Senate of Masaryk University in accordance with Section 9 par. 2 let. c) of 

the Higher Education Act approves the purchase of movable property - sequential 

equipment of the Shared Laboratory of Cryo-electron Microscopy and Tomography CEITEC 

MU, namely the Direct Electron Detector with Energy Filter and FIB / SEM microscope with 

optical module in 2021 and 2022, whose purchase price will reach a maximum of CZK 

97,144,000 in total, incl. VAT. 

 

3. The Academic Senate of Masaryk University elects Ass.Prof. PharmDr. Jan Gajdziok, 

Ph.D., a member of the Economic Committee of AS MU. 

 

 

 

 


