
 
Zápis ze zasedání AS MU 
konaného dne 29.10.2001 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Hosté: Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.,  
Doc. MUDr. Zuzana Brázdová, CSc., PhDr. Karel Charvát, CSc., PhDr. Karel Opravil,  RNDr. Mgr. Vladimír Šmíd, Csc., Doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. 
  
Program:  1. Petice Rady vysokých škol 
2. Projednání návrhu na zřízení Fakulty sportovních studií 3. Schválení seznamu akreditovaných oborů na MU 
4. Schválení změn ve Statutu Masarykovy univerzity 5. Schválení Usnesení č.1 AS MU v Brně o pravidlech pro předkládání vnitřních předpisů 

  
Ad 1.) Předseda AS přečetl prohlášení předsednictva Rady VŠ z 25.10. k současné situaci ve financování VŠ. Dále pak společné prohlášení předsedů AS brněnských veřejnoprávních VŠ z 
22.10.,  podporující společné stanovisko rektorů brněnských veřejnoprávních VŠ k téže věci. Informoval o prohlášeních AS FF a LF MU a dalších prohlášeních jiných VŠ (JAMU, PU 
Olomouc, KU).   
 
Diskuse: –  univerzita nesmí mlčet, je důležité podpořit stanovisko RVŠ, 
–  Jihočeská univerzita uspořádá 17.11.2001 demonstraci na náměstí v Českých Budějovicích. –  upozornění na nevhodnost spojování problému finančních záležitostí VŠ s kladením věnců   
    v památný den 17.11. -  manifestace 17.11. není klíčem k řešení, student samotný neví o co jde, k aktuálnímu   
    informování a vysvětlení podstaty nespokojenosti s financováním VŠ použít internet. –  návrh informovat studenty formou otevřeného dopisu, 
-   návrh uspořádat skupinové setkání studentů s představiteli MU, o tomto setkání informovat     Radu VŠ a ČTK. 
- všichni přítomní souhlasili s prohlášením předsednictva RVŠ z 25. 10. 2001.  
Usnesení:  
   Akademický senátu MU ukládá svému předsedovi svolat shromáždění akademické obce 
univerzity, které by se konalo dne 14. 11. 2001 od 14 hodin v aule MU na Právnické fakultě; 
obsahem jednání shromáždění akademické obce mají být zejména informace o vývoji 
současné situace a otázky rozvoje Masarykovy univerzity v širším společenském kontextu. 
   Akademický senát MU současně žádá rektora, aby udělil rektorské volno těm členům 
akademické obce, kteří se uvedeného shromáždění zúčastní.   
 (Usnesení bylo schváleno hlasy všech přítomných členů AS MU.)    
 
Ad 2.) Pan rektor zdůvodnil zřízení nové fakulty. Zdůraznil, že zřízení vyplývá 
z dlouhodobého záměru univerzity, který vznikl v první polovině devadesátých let. Na UK v Praze a UP v Olomouci funguje fakulta zaměřená na tělovýchovu taktéž samostatně. 



V rámci regionu Brna by měla plnit funkci širšího zaměření, nejen k přípravě budoucích 
učitelů. Bude vzdělávat specializované profesionály do škol všech stupňů, pro servis MU, vychovávat pracovníky oboru kinantropologie, dalším oborem bude regenerace a výživa ve 
sportu i v běžném životě, animátor pohybových aktivit. Fakulta bude rozvíjet poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy, bude pokračovat 
v dlouhodobém projektu integrace handicapované mládeže. Vzdělávací proces bude realizován dvoustupňově s důrazem na prostupnost Bc.a Mgr. studia na různých VŠ stejného 
typu. Fakulta bude zatím dislokována na PedF, perspektivně pak umístěna  v univerzitním kampusu v Bohunicích. 
 
Diskuse: - nová organizační jednotka – fakulta – je důležitá pro další vývoj a rozvoj oboru. Ukázalo se, že nová organizační jednotka (např.: fakulta informatiky) funguje efektivněji, než 

původní “rodič”. Nové oblasti je tedy vhodné rozvíjet v jiné organizační struktuře. Později by však měli nastat určité integrační tendence s bouráním  institucionálních bariér, 
- personální obsazení -  27 učitelů na plný úvazek, 47 učitelů, kteří mají kombinaci TV a jiný předmět, další spolupracovníci: Doc. Hrubá, Doc. Hrstková, Doc. Brázdová… 

děkanem bude jmenován odborník z přípravné komise, - požadavek z praxe na zajištění Bc. studia: Speciální edukace bezpečnostních služeb, 
- počet studentů  počáteční stav – 500, v dalších letech nárust na 800 studentů, - je důležité zvážit uplatnění absolventů – poukázáno na nezaměstnanost těchto absolventů. 
 
Usnesení: 
 
   Akademický senát Masarykovy univerzity zřizuje Fakultu sportovních studií, ve zkratce 
FSpS, jako další součást Masarykovy univerzity.  
 (Usnesení bylo přijato se souhlasem 25 přítomných členů AS MU, nikdo nebyl proti návrhu, dva se zdrželi hlasování.) 
 
Ad 3.) Schválení seznamu akreditovaných oborů, které se pěstují na MU jako součást Statutu 
MU.   
Diskuse: Akreditační komise v některých případech změnila  názvy oborů proti jejich dosavadní 
podobě, respektive proti návrhům fakult, s tím, že takto změněné názvy nevyjadřují přesně obsah. 
  Návrh byl odložen k projednání na příštím zasedání AS MU. 
 
Ad 4.) Projednání změn ve Statutu Masarykovy univerzity. 
 
Diskuse: - požadavek zařadit do Statutu jasnou definici hospodářského střediska, aby byla zajištěna 

stabilita, v pravidlech - rektor předložil doplňující návrh na definici “hospodářského střediska: “hospodářské 
středisko je samostatně hospodařící součást univerzity, zejména Rektorát a fakulty, a také zvláštní činnosti MU  nebo jejích součástí, samostatně financované z rozpočtu MU”, 

- jaká jsou další vnitřní pravidla na uvedená období a kde jsou uložena -  všechny vnitřní předpisy jsou na www stánkách  “vnitrouniverzitní” pravidla. 



 
 
 
 
Usnesení: 
 
Akademický senát MU schvaluje návrh změn a doplnění Statutu MU ve znění předloženém 
rektorem a upraveném ve smyslu doplňujícího  návrhu rektora předneseného v rozpravě.  
(Usnesení bylo přijato se souhlasem všech přítomných členů AS MU.)   
 
Ad 5.) Projednávání návrhu usnesení AS MU v Brně o pravidlech pro předkládání vnitřních 
předpisů (legislativní pravidla).  
Diskuse: - předsedkyně legislativní komise dr. Píchová přednesla návrh usnesení, jímž se schvalují 

Legislativní pravidla AS MU a současně se ukládá místopředsedovi AS MU Jiřímu Nantlovi vypracovat do 31.12.2001 návrh nového Volebního a jednacího řádu AS MU, do 
něhož by základní zásady pro předkládání a projednávání návrhů vnitřních předpisů byly začleněny, 

- členové AS MU cítí potřebu takové úpravy, - doc. Kubáček upozornil, že AS MU nezveřejňuje své vnitřní předpisy a návrhy 
akademické obci, - navrženo vystavení příslušných dokumentů na www stránkách AS MU, 

- materiály k projednávání v AS MU budou rovněž rozesílány těm předsedům fakultních senátů, kteří nejsou členy AS MU pro informaci. 
 Návrh byl odložen na příští zasedání AS MU.  
  
 Lubomír Kostroň, 

předseda AS MU  
 Jiří Nantl, 

místopředseda AS MU  
  
V Brně dne 30.října 2001 Zapsala: Šárka Karmazínová  
  
  
  


