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Akademický senát Masarykovy univerzity  
Zápis z řádného zasedání ze dne 20. března 2006 

 
Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) celkem 35 senátorů  
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor MU 
 prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor pro sociální a ekonomické záležitosti 
 prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., prorektorka pro studium  prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum 
 
Program: 1. Zahájení, zápisy ze zasedání AS MU z 20.2.2006 a 6.3.2006 2. Studijní a zkušební řád MU 
3. Ekonomická komise a legislativní komise AS MU 
4. Výroční zprávy – zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření 5. Různé 
 
Texty dokumentů projednávaných na zasedání jsou přílohou listinné  podoby tohoto zápisu. 

 
ad 1.  Zahájení, zápis ze zasedání AS MU z 20.2.2006 
  Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty a konstatoval, že senát je usnášení schopný (přítomno 35 senátorů). AS MU vyjádřil souhlas se zápisy 

z 20.2.2006 a z 6.3.2006. 
 
ad 2.  Studijní a zkušební řád MU 
 Rektor úvodem stručně shrnul postup připomínkového řízení k návrhu předpisu (jednání se 

Studentskou komorou AS MU, Komorou akademických pracovníků AS MU, kolegium rektora) a uvedl, že předložená verze je kompromisem mezi požadavky zúčastněných stran. 
Následovala diskuse a připomínky k textu předpisu. 
- Dr. Bednaříková: Zda ustanovení čl. 38 odst. 2 nezasahuje do autorských práv.  Rektor: Toto ustanovení je přímo převzato z § 47b zákona o vysokých školách. 
- Mgr. Holeček: V předloženém návrhu je v čl. 24 odst. 4 písm. c) limit pro získání 

„červeného diplomu“ 1,2, z jednání však vyplývalo, že by měl být 1,5. Rektor, pror. Musilová – Pro návrh platí limit 1,5 - hodnota 1,2 zůstala v textu 
nedopatřením. 

- Dr. Bednaříková: Jak bude Studijní a zkušební řád zprostředkován studentům se zvláštními 
nároky, např. nevidomým. Pror. Brázdová: Tento případ řeší čl. 42 Zvláštní ustanovení o studiu osob se zvláštními 
nároky – bude to upraveno směrnicí rektora.. 

  Pozměňovací návrhy: 
1. Vzhledem k tomu, že studenti mají povinnost chodit na cvičení, ale některé fakulty 

včas nezveřejňují čas a místo jejich konání, navrhnul Bc. Forejt zakotvit tuto 
povinnost fakult přímo do Studijního a zkušebního řádu. Následovala diskuse o předneseném návrhu.  
Pozměňovací návrh č. 1: Článek 9 se doplňuje o odstavec 4, který zní: „Týdenní 
rozvrh zveřejní fakulta před zahájením výuky příslušného semestru. Rozvrhy pro blokovou výuku a výuku se zvláštním časovým rozvrhem zveřejní fakulta nejméně 
s týdenním předstihem“. 
Rektor s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí.  
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Hlasování: pro 27 / proti 7 / zdrželo se 1. 
Pozměňovací návrh č. 1 byl přijat. 
 2. M. Dráb předložil pozměňovací návrh č. 2: V čl. 16 odst. 5 doplnit větu: „U 
programů, jejichž studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou, lze ustanovení písm. 
b) použít i u řádných termínů.“  Podle rektora je takovýto návrh nepřípustný a byl by překážkou i při registraci ECTS. 
Následovala diskuse. M. Dráb vzal pozměňovací návrh zpět. 

 
3. V. Straka předložil pozměňovací návrh č. 3: Článek 21 odst. 2 věta první zní „Povinnost opakování podle odstavce 1 může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit 

u předmětů, které nejsou ve vztahu k danému studiu povinné, a to nejvýše v celkovém 
rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty tohoto studia.“ a věta druhá se vypouští. 
Rektor uvedl, že tento problém byl diskutován také s děkany a požadavkům SKAS 
bylo částečně vyhověno – viz čl. 21 odst. 2 věta druhá stávajícího návrhu. Rektor s pozměňovacím návrhem nesouhlasí. 
  
Hlasování: pro 8 / proti 25 / zdrželo se 2. 
Pozměňovací návrh č. 3 nebyl přijat.  

4. V. Straka předložil pozměňovací návrh č. 4: Článek 16 odst. 10 za středníkem zní: 
„této možnosti může využít v daném studiu nejvýše tolikrát, kolik činí počet semestrů standardní doby tohoto studia“ 
Rektor uvedl, že text návrhu předpisu je kompromisem mezi požadavkem děkanů a 
Komory akademických pracovníků AS úplně zrušit druhé opravné termíny a 
požadavky SKAS.  
Hlasování: pro 10 / proti 24 / zdrželo se 1. 
Pozměňovací návrh č. 4 nebyl přijat.  

5. I. Galat předložit pozměňovací návrh č. 5: V článku 16 odst. 10 se na konci věty za 
slova „v letech“ doplňují slova „zvětšené o jeden“.  
Hlasování: pro 10 / proti 20 / zdrželo se 5. 
Pozměňovací návrh č. 5 nebyl přijat. 

 6. V. Straka předložil pozměňovací návrh č. 6: V. čl. 14 odst. 4 nahradit odkaz na 
odstavec 6 odkazem na odstavec 5. 
Rektor a pror. Musilová vysvětlili, proč je původní odkaz správný. V. Straka vzal pozměňovací návrh zpět. 

 
 V. Kudrová přednesla návrh na tajné hlasování o Studijním a zkušebním řádu. Hlasování: pro 16 / proti 16 / zdrželo se 4. 

Návrh na tajné hlasování nebyl přijat. 
SKAS požádala o čas na poradu. Předseda AS na 10 minut přerušil zasedání. 
 Hlasování: pro 33 / proti 0 / zdrželo se 3. 
AS MU schválil předložený návrh Studijního a zkušebního řádu ve znění pozměňovacího 
návrhu č. 1.  

ad 3. Ekonomická komise a legislativní komise AS MU 
 Legislativní komise  Dr. Křepelka navrhnul jako předsedu LK doc. Galvase, ten kandidaturu nepřijal. 
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V. Kudrová navrhla jako předsedu V. Straku, dr. Suchý navrhnul dr. Bednaříkovou. Oba 
kandidáti s návrhy souhlasí. 
Hlasování:  pro V. Straku 12 / pro dr. Bednaříkovou 16 / zdrželo se 7 Nikdo nebyl zvolen. Další jednání odložil předseda AS na další zasedání. 
 

 Ekonomická komise Jako kandidát na předsedu EK byl navržen doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.  
Hlasování: pro 33 / proti 0 / zdrželo se 1 

 Předseda EK doc. Sedláček informoval o stavu členů EK – všechny fakulty už nominovaly své zástupce. Z členů SKAS se do EK přihlásili V. Forejt, T. Psota, T. Otáhal a M. Dráb. 
 
Složení EK AS MU: Právnická fakulta  JUDr. Ing. Michal Radvan 
Lékařská fakulta  prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., MUDr. Michal Jurajda, 

Ph.D., Michal Dráb Přírodovědecká fakulta RNDr. Miroslav Kolář, CSc. 
Filozofická fakulta  Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. 
Pedagogická fakulta prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. 
Ekonomicko-správní fakulta  doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., Ing. Tomáš Otáhal, Tomáš Psota 
Fakulta informatiky  doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Bc. Vojtěch Forejt 
Fakulta sociálních studií  PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Mgr. Martin Žižlavský Fakulta sportovních studií  Mgr. Martin Sebera 
 

ad 4. Výroční zprávy – zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření 
 
 Rektor stručně představil obě zprávy, které jsou předkládány AS ještě před jazykovou 

korekturou a konečnými grafickými úpravami. AS projedná obě zprávy na následujícím 
zasedání.  

ad 5. Různé Zástupci SKAS seznámili přítomné se stížností několika studentů, kteří vyjádřili nespokojenost s jednáním zástupce SKM a obavu o porušení svých práv v souvislosti 
s uvolňováním ubytovacích kapacit během Českých akademických her. Následovala diskuse. 
Pror. Slaný přislíbil, že celou věc prošetří. 
  

Termín dalšího zasedání AS MU: 
3. dubna  2006 v 16 hodin v zasedací místnosti rektorátu MU 

 
 
 
 
 
 
 
 Zapsala:  V. Smítková 
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Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity  
ze dne 20. března 2006 

 
 
 
1. Podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách AS MU schválil Studijní a 

zkušební řád Masarykovy univerzity. 
 
 
   
 
  
 
 
  


