
Zápis z jednání AS MU  ze dne 4.6.201 
 
Přítomno: 21 členů AS MU, senát byl schopen se usnášet 
Hosté: J.Zlatuška, rektor, Z. Gregorová, prorektorka 
Program: 
l/ Vyjádření AS MU ke jmenovaní prorektorů 
2/ Návrh na jmenování nové VR MU 
3/ Personální změny ve studentské komoře RVŠ 
4/ Aktualizace dlouhodobého záměru MU na r. 2002 
5/ Návrhy na změnu vnitřních předpisů MU 
  / Statutu MU/ příl. č. 6/,vnitřních předpisů PriF, FI, PrF,  PgF/ 
6/ Různé 
 
ad l/ Pan rektor seznámil senát se záměrem jmenovat na druhé  funkční období, počínaje dnem 1.9.2001: 

• prof. MUDr. Z. Brázdovou, CSc. prorektorkou pro studium 
• doc. dr. Z. Gregorovou,CSc. prorektorkou pro oblast sociální  péče o studenty a styky s veřejností, 
• prof. E. Schmidta, CSc. prorektorem pro oblast výzkumu a vývoje 

Funkce prorektora pro mezinárodní vztahy nebude zřizována.  Problematika 
mezinárodních vztahů bude integrována do  věcně vymezených resortů a otázky zahraničních studií  a výměn studentů budou na úrovni MU v kompetenci odborného  
útvaru RMU. 
Pan rektor dále uvedl, že v průběhu příštího roku uvažuje  o zřízení funkce kancléře 
MU a dalšího místa na úrovni  vedení MU s působností pro výstavbu Univerzitního kampusu  Bohunice. 
AS MU vyjádřil počtem 21 hlasů souhlas se shora uvedeným návrhem  rektora na jmenování prorektorů. 
ad 2/ Pan rektor předložil AS MU ke schválení nové složení  vědecké rady MU pro tříleté funkční období počínaje dnem  1.9.2001. Vědecká rada bude mít 52 členů/ 
seznam členů byl  senátorům zaslán v elektronické podobě před jednání AS  MU/. 
Ze strany senátu nebyly k předloženému návrhu žádné  dotazy. 
Závěr: AS MU předložený návrh schválil / 20 hlasů pro  návrh, l se zdržel/ 
ad 3/ Předseda studentské komory J. Nantl přednesl návrh komory  na odvolání 
studentky T. Výborné ze SK Rady VŠ/dlouhodobě  v zahraničí, jednání se nezúčastňuje/. 
Po diskusi k tomu to bodu AS MU zaujal stanovisko, že  jmenovaná bude písemně vyzvána, aby se vyjádřila ke svému  dalšímu setrvání v tomto orgánu.AS MU se pak k 



celé věci  vrátí na svém dalším zasedání.Do rozhodnutí o věci bude  v SK RVŠ MU zastupovat jako náhradník J.Nantl.  
 
ad 4/ Pan rektor seznámil senát s aktualizací dlouhodobého záměru  MU na r. 2002 
/rozeslán v elektronické podobě/. 
Po diskusi bylo navrženo doplnění bodu II předkládaného  materiálu o text tohoto 
znění: " Bude budován systém  kariérního růstu administrativních pracovníků MU a jejich  dalšího vzdělávání". 
Závěr: AS MU schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru MU ve znění  navrhovaného doplnění / 20 hlasů pro návrh/ 
 
ad 5/ 
Prorektorka Z.Gregorová jménem p. rektora předložila senátu k projednání změnu statutu MU , konkretně jeho příl. č. 6 "Poplatky spojené se studiem".Podala k němu 
podrobný výklad. Po diskusi, v níž zazněla kritika studentů, že k jeho zpracování nebyli přizváni , byl předložený návrh schválen počtem 20 hlasů s těmito úpravami: 

• čl. 4/2 - za slova "jednu čtvrtinu" se vkládá nově "nejvýše  však polovinu základu..." 
• do čl. 11/1 za slova "děkan fakulty" se nově vkládá "po  projednání v Akademickém senátu fakulty" 
• čl. 14 /2 - za slovem "vyměřován" se vkládá text " podnět  k zahájení disciplinárního řízení " 

 
ad 6/ Zástupci fakult, které navrhovaly úpravy svých vnitřních  předpisů seznámili 
senát s obsahem navrhovaných změn: 
PriF - doc. Janyška za předkladatele uvedl, že AS PriF  schválil dne 14.5.2001 změnu 
"Studijního a zkušebního  řádu". Reagují na novelu zákona o vysokých školách a na  poznatky z akreditace PriF / fakulta např. měla  akreditováno Bc, a Mgr. studium , 
nyní navrhuje pouze Bc.  studijní program a navazující dvouletý Mgr. studijní  program . 
Další změny , které jejich AS odsouhlasil se týkají  vnitřního předpisů " Výuka a tvorba studijních programů".  Jde o specifický předpis PriF, jehož smyslem je 
sjednotit  požadavky na úroveň a kvalitu jednotlivých studijních  programů / na studenty by měly být kladeny stejné nároky/. 
Oba předkládané materiály byly členům AS MU k dispozici  v elektronické podobě. 
Závěr: akademický senát schválil navrhované změny vnitřních předpisů PriF, a to: 

• "Studijního a zkušebního řádu PriF /čl. 13/3, 20/1 ,  ve znění schváleném AS MU PriF dne 14.5.2001/ - 19  hlasů pro návrh, l se zdržel 
• "Výuka a tvorba studijních programů PriF",/ čl. 1/lb,  čl. 3/3,4,5 ,čl. 4/ 1,2,3,4 . čl. 7/3,4, čl. 8/ 4,  5 a nově zařazených odstavců 7 a násl., čl. 12 /  vynechán/, 

čl.13 , čl. 16/2, čl. 17/3  PriF / ve znění, schváleném AS PriF dne 14.5.2001/ 



• změna tohoto předpisu byla AS MU schválena (20 pro návrh) 
 
FI - doc. K. Pala, seznámil plénum s navrhovanými změnami  
"Studijního a zkušebního řádu bakalářského a magisterského studia / čl. čl.lO, čl. 12, 
čl.15, čl. 19/4 /. Nová úprava se snaží dosáhnout kompatibility úpravy s ETS při uznávání kreditů . Opětovně se jedná o změny, které se týkají obsahu studia , příp. 
organizačních záležitostí spojených se studiem / navrhované změny byly k dispozici v elektronické podobě/.  
Závěr: AS MU schválil počtem 20hlasů navrhované změny "Studijního a zkušebního řádu bakalářského a magisterského studia FI", schválené AS FI dne 19.3.2001. 
PrF - dr. I. Píchová, seznámila senát s navrhovanými změnami "Studijního řádu PrF" / čl. 5/1. 6/2, 13/1,13/3,14/1 písm. b,  "Zkušebního řádu"/ čl. 8/1, 13/1,13/2/ a „Pravidel 
přijímacího řízení“ /č. 2/1, čl.2/3/ . Navrhované změny reagují na novelu zákona o vysokých školách , týkající se celoživotního vzdělávání. Návrh byl schválen AS PrF 
dne 26.4.2001.  
Opětovně se jednalo o záležitosti týkající se vlastního studia, jehož úprava je čistě 
v kompetenci fakult; senát návrh posuzuje pouze zda neodporuje zákonu o vysokých školách. 
Závěr: AS MU schválil počtem hlasů / 18 pro návrh, l se zdržel, l proti/ shora uvedený návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu PrF. 
PgF - doc. J. Vaculík seznámil senát s návrhem na změnu "Statutu PgF MU", a to 
čl. 29/5, týkající se postavení a jmenování vedoucího katedry / nově se stanoví, ve kterých případech nemusí být na toto místo vypsáno výběrové řízení/ a doplnění 
"Rigorózního řádu" o nový obor, v němž lze konat rigorózní řízení/ obor pedagogika s didaktikou rodinné výchovy. 
AS PgF předkládané změny schválil dne 2.5.2001. 
Závěr: AS MU schválil navrhované změny čl. 29/5 Statutu PgF / 13 pro návrh, 7 se 
zdrželo/ a doplnění Rigorózního řádu / 20 pro návrh/ ve znění schváleném AS PgF dne 2.5.2001 
Předsedkyně legislativní komise konstatovala , že materiály byly AS MU projednány i když byly doručeny až bezprostředně před jednáním AS MU a to pouze s ohledem na 
skutečnost, že uvedené změny by se měly promítnout do studijních předpisů před zahájením nového školního roku. Opakovaně však upozorňuje, že návrhy nutno 
předkládat AS MU k projednání s časovým předstihem, jinak nebudou zařazeny na pořad jednání. 
ad 6/ 
6.1 Předseda senátu seznámil senát s " Peticí parlamentu ČR organizované VŠOS 
na podporu zvýšení rozpočtových výdajů vysokých škol". 
AS MU počtem 20 hlasů odsouhlasil podporu této petice. 
 
 doc. dr. L. Kostroň, CSc. 
 předseda AS MU 



Zapsala: M. Stárková 


