
Zápis 
z jednání AS MU ze dne 16.10.2000 

---------------------------------- 
Přítomni: 25 senátorů, podle presenční listiny 
Hosté: prof. E. Schmidt, prorektor 
 dr. J. Horáček, předseda AS PgF 
Program: 

1. Návrh na doplnění VR MU 
2. Zápisy AS MU / zpřístupnění akademické obci/ 
3. Změna vnitřních předpisů PriF, PgF 
4. Změna zástupce studentů v Radě VŠ 
5. Různé 

ad l/ Doc. L.Kostroň informoval senát o návrhu studentské komory  AS MU - zpřístupnit 
zápisy z AS MU všem členům akademické  obce MU v IS MU. 
Závěr: zápisy z AS MU budou přístupny všem členům  akademické obce MU. 
ad 2/ Prof. E. Schmidt, prorektor pro vědu požádal AS MU o  vyjádření se k návrhu jmenovat členem VR MU pana  doc.dr.Petra Koláře, CSc., děkana Filozofické fakulty UK Praha 
 Závěr: AS MU počtem 25 hlasů s předloženým návrhem souhlasil. 
ad 3/ Dr. D. Hrabcová, předsedkyně legislativní komise a dr.M.  Stárková, členka komise 
,přednesly stanovisko legislativní  komise k předloženým vnitřním předpisům, které byly již  schváleny akademickými senáty jednotlivých fakult : 
 PriF : 
Studijní a zkušební řád - komise navrhuje tento předpis  schválit ve znění připomínek 
legislativní komise / budou  písemně zaslány předsedkyní komise PriF - jedná se  o gramatické opravy atd., zpřesněna formulace u ukončení  studia /. 
 PgF : 
 Stipendijní řád PgF - bez připomínek 
 Studijní a zkušební řád - změny čl. 8/1,5,8,9, čl. 9, čl.  10, čl. ll, čl. 16, čl. 18, čl. 20, čl. 39. 
 Komise má k předloženým změnám jednu podstatnou připomínku,  a to k čl. 20 poslední věta 
- "studentovi mohou byt  započítány i kredity, které dříve získal v odpovídajících  programech CŽV , případně IMS".Toto ustanovení je v  rozporu se zákonem. Komise proto navrhuje tuto 
poslední  větu z návrhu vynechat. 
 Studijní a zkušební řád - část II Doktorský studijní  program / změny čl. 32/4, 33/2, 25/5 - 
komise nemá námitek 
 Řád rigorózního řízení - změny čl.2 , čl. 8, čl. 10 - jedná  o změny, které odpovídají ust. par. 
46/5 zákona o VŠ /  komise nemá námitek /. 
 příl. "Emeritní profesor" - komise odkazuje na své  písemné připomínky v této věci ze dne 
připomínky 13.4.2000 



 které fakulta v nově předloženém návrhu nerespektovala.  Komise proto navrhuje tuto 
přílohu schválit ve znění  připomínek ze dne 13.4.2000 , které budou opět zaslány AS  PgF.  
Jednací řád vědecké rady - změny čl. 3/5,6. Komise nemá  připomínek. 
 Závěr: AS MU schválil plným počtem hlasů  předložené změny  vnitřních předpisů jednotlivých fakult. 
ad 4/ Zástupci studentské komory / J. Nantl a P. Lidman/  informovali senátory, že studentská komora navrhuje  delegovat do Rady VŠ za T. Výbornou, PrF / zahraniční  stáž/ nového 
zástupce, a to J. Nantla / student J. Hladký,  PrF svou kandidaturu stáhl/.  AS MU tento návrh plným počtem hlasů schválil. 
ad 5/ Předseda senátu se vrátil k poslednímu jednání AS MU -  textu navrhovaného usnesení / srov. příl. zápisu z jednání  AS MU ze dne 2.10. /. Požádal senátory, aby se k věci vyjádřili s 
tím, zda navrhují jeho úpravu a zda má AS MU o  přijetí tohoto usnesení hlasovat. 
V diskusi k tomuto bodu převládl názor, že smyslem  uvedeného usnesení bylo vyjádření 
snahy AS MU o podporu konstruktivního dialogu mezi vedením MU a mezi jednotlivými fakultami navzájem a dále vyjádření určitého zklamání nad tím, že závažné problémy nejsou 
dostatečně rychle řešeny. V  akademické obci převládá názor, že veřejnost není  dostatečně informována o záměrech vedení např. ohledně  kampusu Bohunice ani o tom, kam by měla a 
bude MU směřovat. Podklady zveřejňované v IS MU nejsou pro tento účel dostačující / souhrnné  tabulky, které nemají často potřebnou vypovídací hodnotu/.  K informovanosti 
veřejnosti by lépe přispělo, pokud by vedení  školy vysvětlovalo své záměry na shromážděních členů  akademické obce jednotlivých fakult. Účelem není pouze poskytovat 
informace, ale získávat v akademické obci pro záměry vedení MU aktivní podporu. 
 Prof. E.Schmidt uvedl, že v nejbližší době bude dokončena  pro potřeby Evropské banky 
studie o kampusu Bohunice. Jedná  se o rozsáhlý materiál, který bude dán k dispozici AS MU a (s několika obchodně nutnými vynechávkami) by mohl být zveřejněn  v IS MU. 
 AS MU se v této části jednání zabýval rovněž otázkou, co je  vlastně úkolem senátu - zda se má tento orgán snažit podílet na vytváření koncepce MU . 
 Závěr: - věcí se bude zabývat komise senátu pro rozvoj. 
 - o předloženém usnesení č. l / příl. zápisu ze dne 2.10./ se AS MU rozhodl nehlasovat. 
Předseda AS MU předložil senátu nový návrh usnesení č.  2, který tvoří přílohu tohoto zápisu. O návrhu tohoto  usnesení bude jednáno na příštím zasedání AS MU. 
ad 6/ J. Nantl předložil návrh na změnu "Volebního a jednacího  řádu AS MU, která by zavedla přímé volby do AS MU na všech  fakultách a snížila kvorum potřebné pro přijímání 
rozhodnutí  AS MU. 
 Závěr: návrh bude dopracován legislativní komisí a bude  projednán na příštím zasedání AS 
MU, společně s návrhem na  změny statutu MU. 
Příští jednání AS MU se uskuteční dne 6.11.2000 v 15,00 hodin. 
Zapsala:M.Stárková 
 
                                                                          doc. dr. L. Kostroň, CSc. 
                                                                                       předseda 


