
Akademický senát Masarykovy univerzity  

Zápis z mimořádného zasedání ze dne 2. 4. 2007 

 

 Volba rektora 
 
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – celkem 44 
  veřejnost 
 
Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., a sdělil, že v souladu s přílohou č. 1 
Statutu MU je AS MU usnášení schopný. Slovo předal jedinému kandidátovi na funkci rektora MU 
prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph. D. (dále také „kandidát“), který byl navržen všemi 9 děkany fakult. 
Kandidát cituje Weyera. Základními dokumenty kandidatury jsou: 

-  Dlouhodobý záměr MU do roku 2009 
- Programové prohlášení kandidáta MU. 

Kandidát následně předkládá krátkou zprávu o výsledcích univerzity:  
Univerzita je v dobrém stavu. Tento stav není výsledkem posledních 3 let, je výsledkem působení řady 
faktorů. Rozvoj je dynamický a kontinuální. Současný stav univerzity byl dosažen prací studentů, MU 
je v posledních letech nejžádanější univerzitou. Rozvoj na první pohled kvantitativní má výsledky 
kvalitativní. Stabilizace studijního zkušebního řádu, koncepce tělesné výchovy, e-learning vytváří 
konsolidované prostředí, efektivní studijní prostředí. Internacionalizace prostředí. Vylepšení 
studentského života (integrovaný stipendijní řád), podmínky pro studium a pro studenty (srozumitelná 
práva povinnosti). Základní nastavení je dobré. Úspěch výzkumných záměrů (zejména administrativní 
zajištění), transfer znalostí (CTT) a základní nástroje na ochranu duševního vlastnictví. Zlepšení 
podmínek růstu akademických pracovníků. Rozvoj infrastruktury (rozvoj Kampusu) a revize 
programu – zvýšení finančních prostředků, výsledkem je první část, bezproblémový průběh a 
následuje druhá část. Kampus bude výhodou univerzity. Zkvalitnění administrativního aparátu, tj. 
zkvalitnění systému připomínkového řízení, evaluační návštěvy, založení časopisu muni.cz. Rozvoj 
oblasti marketingu  vnějších vztahů. Projekt partnerství ve vzdělání (spolupráce se středními školami),  
založení Spolku absolventů a přátel MU, rozvoj sponzoringu. Nárůst uchazečů o studium. Rozvoj 
spolupráce s ostatními univerzitami. Vybudování inkubátoru biomedicínských technologií. 
Konference Evropských univerzit v loňském roce. Zastoupení v reprezentativních orgánech vysokých 
škol (Česká konference rektorů). 
Z uvedeného vyplývá, že MU je integrovanou a konsolidovanou institucí.  
Pro udržení předního postavení v České republice a vzhledem k proměně politického prostoru, je třeba 
přizpůsobit strategii, bude obtížnější získávat studenty, na druhé straně více lidí z praxe bude chtít 
získávat vzdělání. Nebudou se navyšovat veřejné prostředky. Zvýší se požadavky na obhájení 
výsledků výzkumu. Je třeba si zachovat nejatraktivnější pozici pro studenty, zahraničí, navazující 
magisterské a doktorské studium, rozvíjet celoživotní vzdělávání. Dále rozvíjet a udržet transparentní 
prostředí, rozvoj stipendijních programů, přípravu studentů na praxi, podmínky úspěšnosti projektů, 
koordinovat činnosti fakult, rozvoj transferu znalostí mezi MU a podnikateli, změna legislativních 
pravidel by neměla bránit rozvoji výzkumu, motivace mzdovými podmínkami, vytvoření 
infrastruktury, prostorové řešení pro fakulty, příkladem jsou zahraniční univerzity (např. správa 
univerzitního kampusu), profesionální administrativní aparát rozšířit až na fakultní úroveň, vnitřní síla 
univerzity, její zastoupení v orgánech, s mírou odpovědnosti přijímat riskantní řešení. Odpovědnost za 
vývoj univerzity má vedení univerzity.  
Kandidát cituje Arna Nováka a uzavírá projev: Jsem připraven nést odpovědnost za vedení univerzity, 
mou ambicí je, aby univerzita byla lepší, jsem přesvědčen, že na to všichni máme. 
Slova se ujímá předseda AS MU. Dává prostor pro diskusi: 
Pan Tomáš Gajdoš: vyjadřuje svůj názor na kandidaturu prof. Fialy a k dopisu o neuznání svého 
diplomu v bakalářském studijním programu, dále cituje z dopisu od MŠMT o porušení údajů o 
ochraně osobních údajů. 
Předseda AS MU žádá tazatele, aby položil otázku nebo se zeptal kandidáta na vizi. 



Tazatel se požaduje, aby kandidát ctil zákon, aby neporušoval zákony a odstoupení kandidáta. 
Kandidát: podle jeho názoru mělo MŠMT postoupit věc k vyjádření MU, otázku právní by nechal 
k vyjádření právníkům, kteří ji již řešili  
Prof. Rabušic: Je univerzita připravena na 7. rámcový program? 
Kandidát: MŠMT garantuje prostředky pro letošní rok, pro následující roky není finanční plán znám.  
Prof. Penka: Jaký postoj zaujímáte ke vzniku univerzitních nemocnic? 
Kandidát: na dnešním jednání s nemocnicemi byl oznámen rámcový plán, do roku 2009 by měly 
vzniknout fakultní nemocnice. Důležitá je otázka financí, podíl univerzity na chodu nemocnic. Jsem 
rád, že jsme (MU) vtaženi do jednání. 
 
Následně prof. Dokulil, předseda volební komise, představuje průběh volby. 
 
Probíhá volba. 

 

Předseda AS MU v 17:10 hod. svolává všechny do sálu a prof. Dokulil oznamuje výsledky I. kola 
volby rektora: 
44 rozdaných hlasovacích lístků 
44 odevzdaných hlasovacích lístků 
44 platných hlasovacích lístků 
43 pro volbu kandidáta 
1 proti zvolení kandidáta 
 
Na základě tohoto výsledku předseda AS MU konstatoval, že kandidát prof. PhDr. Petr Fiala, 

Ph. D. byl v I. kole zvolen rektorem Masarykovy univerzity. 

 
Předseda AS MU doplňuje, že ustanovení rektora do funkce není dokončeno. AS MU předloží 
prostřednictvím MŠMT návrh na jmenování prof. PhDr. Petra Fialy, Ph. D. rektorem Masarykovy 
univerzity prezidentovi České republiky. 
Slovo bylo předáno rektorovi, který vyjádřil, že se těší na spolupráci. 
 
Termín dalšího zasedání AS MU: 16. 4. 2007 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti rektorátu MU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předseda AS MU: JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.  prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Michaela Poremská    
 


