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Zápis  z jednání AS MU ze dne 2.10.2000 
Přítomno: 24 senátorů, podle prezenční listiny 
Hosté: prof. J. Zlatuška, rektor, prof. E. Schmidt, prorektor , doc. R. Horáček, předseda AS PgF, Mgr. K. Dolejší, FF MU 
Program: 
1/ Personální stav AS MU / aktualizace/, harmonogram zasedání  v r. 2000/2001 
2/ Návrh na jmenování nových členů VR MU. 
3/ Změny vnitřních předpisů fakult /PriF, PgF, ESF/ 
4/ "Domácí úloha na prázdniny" 
5/ Různé 
 Doc. L. Kostroň v úvodu sdělil, že pan rektor se jednání AS MU  zúčastní od 17,45 hodin. 
ad l/ Předseda AS MU podal informaci o změnách ve  složení AS MU od posledního zasedání : 
 - dr. Z. Králíčková/ zástupkyně PrF/ rezignovala na svou  funkci v senátu / zahraniční stáž/, 
 - T. Výborná / studentka PrF/ - zahraniční stáž, 
Studentská komora AS MU za ni zvolí nového zástupce  do Rady VŠ / termín do 
příštího jednání AS MU/ a PrF musí  oznámit, zda bude za ni do AS MU zvolen zástupce, 
 - Mgr. F. David / FF/ - zahraniční stáž, , členem AS MU byl  místo něho zvolen V. Praks 
 Požádal předsedy senátů jednotlivých fakult, aby oznámili změny  ve složení svých senátů dr. Šmídovi/ RMU/ , který provede  aktualizaci v IS MU. 
 Jednacím dnem AS zůstává tak jako dosud pondělí a s výjimkou 
 příštího zasedání senátu, které se uskuteční dne 16. října  v 16,00 hodin, bude senát 
svoláván vždy první pondělí v měsíci,  od 16,00 hodin / RMU, velká zasedací místnost/. . 
 
ad 2/ Prorektor prof. E.Schmidt přednesl návrh na jmenování nových členů VR, a to: 
PhDr. J. Pavlíka, děkana FF MU 
doc.RNDr. V. Hořejšího, CSc., Institut molekulární genetiky AV ČR  
Výsledek hlasování: AS v souladu s čl.7/4 jednacího řádu AS MU schválil návrh na doplnění VR o oba navrhované. 
ad 3/ Předseda AS MU konstatoval, že navrhované změny vnitřních předpisů : 
PriF - Studijní a zkušební řád 
PgF - Stipendijní řád PgF 
 Studijní a zkušební řád část. II / studium v doktorském  studijním programu/ 
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 Řád rigorozního řízení 
 příl. č. 11 statutu PgF - "Emeritní profesor" 
 Jednací řád vědecké rady PgF MU 
 MU - Volební a jednací řád AS MU 
budou předmětem jednání AS MU dne 16.10.200O. Materiál byl postoupen legislativní komisi AS MU / předsedkyně komise dr. Hrabcová se jednání AS MU z 
důvodu nemoci nemohla zúčastnit/ 
Navrhovanou změnu statutu ESF / úprava organizační struktury/, 
a to:  
- čl. 8/2 písm. f/ vynechat slova " katedra společenských věd" 
- čl. 11/1přehled účelových zařízení - doplnit " písm.f/ Relax  centrum" 
- čl. 12, doplnit "písm. i/ - oddělení ediční " 
AS MU v souladu s čl. 7/4 jednacího řádu AS MU schválil navrhované změny statutu ESF. 
 
ad 4/ Předseda AS MU podal informaci k materiálu označenému "Domácí úloha na 
prázdniny", který byl před prázdninami rozeslán nejen členům AS MU, předsedům AS fakult ale nakonec 4 900 členům akademické obce MU. Obdržel 17 reakcí 
(kladných i záporných). Z této odezvy lze usuzovat na malou účinnost výzvy k akademické obci. Nepřímé ohlasy, v podobě zvýšeného zájmu o problémy postavení a 
spolupráce fakult v rámci MU jako celku nelze z toho odhadnout. 
V návaznosti na shora uvedené vyzval senátory k diskusi o aktuálních problémech 
jednotlivých fakult: 
V diskusi zazněly tyto názory: 
- Hofman PgF - pedagogická fakulta již v květnu zpracovala materiál "Dlouhodobý záměr PgF", kde se zabývá problémy fakulty, včetně změny struktury studijních 
programů, 
- Vomela / LF/ - lékařská fakulta si externě nechává zpracovat analýzu personálního 
obsazení výuky, ve snaze objektivně zjistit rezervy fakulty  
- Pala  /FI/ navázala spolupráci s firmou IBM a v návaznosti na požadavky praxe 
modifikuje své studijní programy. Informoval senátory o plánovaném záměru VUT Brno zřídit také fakultu informatiky. 
FI MU má zájem o navázání spolupráce s touto fakultou . Situace FI na trhu práce je zatím velmi dobrá. 
- Horyna /FF/ - závidí některým fakultám nadšení a perspektivu. Změny na FF probíhají pouze pozvolně. FF bojuje s nedostatkem finančních prostředků / cítí se 
poškozeni stávajícími rozpočtovými pravidly/. Bylo by škoda, kdyby v důsledku nedostatku financí zanikly některé obory, k jejichž obnově by již v budoucnosti těžko 
došlo. Situace se dost těžko vysvětluje členům akademické obce a nelze vyloučit, že na FF převládnou odstředivé tendence, které vyústí až k odtržení FF od MU. 
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5/ Předseda AS MU předložil senátu návrh usnesení, jehož text tvoří přílohu tohoto 
zápisu. 
V návaznosti na uvedené proběhla diskuse , v níž zazněly tyto názory: 
- stávající rozpočtová pravidla některé fakulty diskriminují a  nejsou transparentní. Je třeba se zamyslet nad jejich funkčností  a pracovat na jejich změně 
- duplicitní výuka některých studijních programů / v rámci  univerzity by některé studijní programy mohly být vyučovány  společně pro více fakult/ 
- přehodnotit, zda je reálné za současného stavu pokračovat ve  výstavbě kampusu Bohunice 
- měl by být zpracován materiál o stávajícím využití budov  s tím, zda z prostorového hlediska MU potřebuje další budovy 
- vedením MU by měl být v nějakém časovém horizontu zpracován  materiál, které činnosti lze na MU zefektivnit/ duplicitní  studijní programy atd./ s tím, že by k 
jednání AS MU byli  přizváni i děkani fakult a návrh byl podroben veřejné diskusi. 
Pan rektor konstatoval,že podle jeho názoru letošní rozdělení finančních prostředků 
bylo naopak velmi průhledné. Finanční prostředky, které MU získala od MŠMT byly podle koeficientů náročnosti studia rozděleny na fakulty s tím, že bylo stanoveno 
povinné procento odvodů do centra. Problém letošního roku byl v odpisech. Pokud některé fakulty mají dojem, že odvádí na investiční akce příliš velké procento , bylo 
by nutné zamyslet se nad stávajícím rozdělením budov v návaznosti na plánovanou restrukturalizaci studijních programů. 
Pan rektor v žádném případě nepodá návrh na reakreditaci studijních programů, které nejsou personálně zajištěny, bez ohledu na to, že by tyto obory měly zaniknout. Je 
neudržitelný stav, kdy některé katedry / ústavy/ nemají žádného profesora, nikdo zde nepublikuje apod. Kritizoval PgF, která si, i když je v propadu, navýšila platy do 
průměru MU. Stávající zákon o vysokých školách nedává rektorovi dostatečný prostor pro efektivnější řízení vysoké školy. 
 K poslednímu shora uvedenému návrhu, který v diskusi zazněl, pan rektor uvedl, že s jednotlivými děkany jedná o věcech průběžně a že bilaterální jednání považuje za 
vhodnější. 
 Pan rektor dále konstatoval, že pokud se nezmění systém financování vysokých škol , 
tak se situace výhledově nezlepší a v rámci MU bude nutné učinit nepopulární opatření - restrukturalizace, snižování počtu zaměstnanců atd. Uvažuje se např. i o 
tom, že se sjednotí studijní podmínky a že by mohlo dojít ke zrušení studijních oddělení na fakultách. Jejich úkoly by převzalo jedno centrálně řízeno studijní 
oddělení, přičemž by při zabezpečování některých činností mohli být využívání studenti, tak jak je to běžné v zahraničí. 
Pan rektor je připraven o věcech s akademickou obcí diskutovat a každý má možnost se na něho kdykoliv obrátit. 
Předseda ekonomické komise informoval senát, že komise se ekonomickou situací MU pravidelně zabývá i mimo zasedání senátu. 
 Vzhledem k tomu, že jednání AS MU skončilo ve 20,00 hodin a řada senátorů musela odejít, nebylo přistoupeno k hlasování o diskutovaném návrhu usnesení. 
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Zapsala: M.Stárková doc. dr. L. Kostroň 
 předseda AS MU 
 
 Příloha: 

Návrh usnesení AS MU 
 
1. AS MU vyjadřuje nespokojenost nad tím, že vedení MU a vedení fakult nedokázaly 

nalézt efektivní řešení problému deficitu v hospodaření r.2000. Vedení MU sice od 
jara letošního roku ukládá v tomto smyslu úkoly fakultám, nevede však s jejich 
představiteli konstruktivní rozhovory, které by účinně vyjasňovaly rozdílné názory, 
řešily problémy restrukturalizace fakult a získávaly aktivní podporu 
celouniversitních záměrů. 

 
Na druhé straně, vedení rozpočtově ohrožených fakult preferují své lokální zájmy před           
zájmy celku MU a brání se nepříjemným změnám pasivním odporem.  Ostatní fakulty 
se více či méně tváří, že se jich problém netýká.  Je zřejmé, že hrozící deficitní 
hospodaření MU v r.2000 nelze vyřešit bez razantních úspor (nebo naopak zvýšením 
příjmů) ve financování fakult MU a  nákladů centralizovaných do rozpočtu RMU.  
AS MU vnímá současnou patovou situaci jako selhání managementu celé university a 
žádá vedení MU, aby změnilo svůj způsob práce s vedeními fakult a RMU šel fakultám 
v průhlednosti svého rozpočtu a v úsporách příkladem.  
 
AS MU vyjadřuje svou neochotu souhlasit s pohodlným postupem – tj. s pokrytím 
hrozícího deficitu  čerpáním centralizované rezervy MU.  
 
2. Ze současných provozních nákladů MU není rovněž reálné financování provozu 

plánovaného nového UKB.  AS MU, jsa si vědom strategického významu záměru, 
vyjadřuje vedení MU plnou podporu v úsilí vybudovat UKB a oceňuje jeho 
soustředěnou práci. AS MU žádá AS fakult, aby neodkladně podpořily 
přizpůsobování  vnitřních struktur fakult do podoby, která umožní učit 
předpokládané vyšší počty studentů MU s relativně nižšími provozními náklady. 

 
3. Universitu nelze účinně řídit jinak, než dosahováním shody názorů mezi vedením 

MU a vedeními fakult. AS MU proto žádá vedení AS fakult o podporu při 
nastartování nutných změn a svolání fakultních shromáždění, na kterých by  

a) vedení MU vyslechlo názory pracovníků fakult a vyjasnilo své dlouhodobé 
záměry a další postup,  

b) vedení fakult objasnilo pracovníkům způsoby, jak dosáhnout strukturních 
změn, šetřících provozní (zejména mzdové) náklady. 

       Považujeme za nutné, aby se shromáždění uskutečnila v průběhu probíhajícího 
semestru. 
 
4.   AS MU ukládá své ekonomickou komisi průběžně informovat AS MU o tom, jaké 
kroky podniká k podpoře realizace bodů 2.a 3.  usnesení. Členové AS MU budou na 
příštích zasedáních informovat o realizaci bodu 4. 
 
2.10.2000 
 


