Akademický senát Masarykovy univerzity
Zápis z řádného zasedání ze dne 6. 10. 2008
Přítomni:
Hosté:

senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – celkem 34
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., prorektor
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor
Mgr. Jiří Nantl, kancléř
Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo rektora
Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2009
Předběžná prezentace zřízení Fakulty zdravotních studií
Příprava voleb AS MU
Avízo k nominaci členů Rady vysokých škol MU
Různé

Ad 1. Úvodní slovo rektora
Jednání zahájil předseda AS MU JUDr. Filip Křepelka, Ph. D., přivítal hosty, dále konstatoval, že
senát je usnášení schopný, neboť je přítomno 32 senátorů.
Rektor úvodem hovořil o rozpočtu vysokých škol. První návrh byl předložen ve výši 24,272 mld. Kč.
Rozpočet byl upraven na výši 23,64 mld. Kč. Předseda vlády odkázal na rozpočet MŠMT, ze kterého
má být navýšen rozpočet vysokým školám. Poslední rozpočet nevede k možnosti rozvoji vědy a
výzkumu.
Přichází 1 člen senátu.
Dále rektor k výstavbě UKB uvádí, že vláda ukončila program tak, že nebude dokončen plánovaný
projekt, projekt bude dokončen z jiných než vládních prostředků. Snížena byla částka, která se bude
splácet. Do budoucna se MU bude nadále snažit vyjednat snížení částky, kterou má splácet. Výstavba
UKB pokračuje a nebude-li dokončena v plánovaném projektu, nebude celek zcela funkční.
Projekt CEITEC byl zařazen mezi 6 projektů, které budou ČR vyjednávány v EU.
Transformace fakultních nemocnic na univerzitní (a. s. bez zákona) byla zastavena předsedou vlády a
proces transformace bude probíhat znovu. Ministerstvo hledá cestu formou neziskových organizací.
Diskuse:
předseda AS MU: komunikoval jsem s MZ o transformaci nemocnic, došli jsme k závěru, že by to
nebylo vhodné před senátními a krajskými volbami

Ad 2. Aktualizace Dlouhodobého záměru MU na rok 2009 (v příloze tohoto zápisu)
Rektor: je podkladem pro získání řady finančních prostředků; letos je připravena na vyšší úrovni;

Prorektor Bek: na první pohled aktualizace zbytněla; stává se konkrétním pracovním plánem pro příští
rok; zakládá se na klíčových prioritách; měla by obsahovat klíčové informace o projektech a
financování; budoucím rozvoji MU;
Přichází 1 člen senátu.
Diskuse:
Dotaz: srovnání MU a PU; je to silná stránka, že máme více studentů na jednoho učitele?
Rektor: MU nemá zájem nadále zvyšovat počet studentů; počet studentů na jednoho učitele je třeba
zvažovat v celém kontextu zejména struktur MU (humanitní fakulty)
Prorektor Bek: každou statistiku lze interpretovat různě; uvedené číslo nevybočuje z běžné úrovně
celosvětového měřítka; s tím souvisí plat a jeho výše, a tudíž vyšší plat umožňuje shromažďovat
kvalitní pedagogy; z uvedených důvodů je to silná stránka MU, a dále z důvodu zavedení
informačního systému
Čech: slabá stránka je disponibilní plocha a počet studentů
Rektor: norma na jednoho studenta je 6-8m2, MU má 3,3 m2 a po UKB 4,5 m2; výstavba UKB je
důvodem pro větší plochy a nikoliv řešením;
Hlasování o přijetí Dlouhodobého záměru MU na rok 2009: pro 34, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

Ad 3. Předběžná prezentace zřízení Fakulty zdravotních studií
Rektor: LF MU se chce rozdělit; skupina pod vedením prof. Kubešové připravila koncepci nové
fakulty; dlouho vedení MU nebylo spokojeno s návrhem financování, personálním obsazením, nebyl
zahrnut doktorský studijní program; akreditační komise souhlasila se zřízením nové fakulty; v
současnosti aktuální verze projektu na novou fakultu, která pokud bude schválena, bude AS MU
předložena ke schválení pravděpodobně v listopadu 2008
předseda AS MU: avizuji uskutečnění „předzasedání“ AS MU, na kterém se bude projednávat nová
fakulta; myslíte si, že je jedná o správný postup?
Prof. Bláha: je to správný postup; jsem zapojen do výuky a vidím, že potřeba nelékařských profesi je
vysoká
Dotaz: provázání s LF MU? Není taková fakulta nadbytečná?
Prof. Blaha: předměty některé budou zajištěny LF MU ale bude spousta jiných předmětu
Rektor: je zde vůle zřídit novou fakultu, poněvadž se rozvíjí obor; dvě fakulty se budou moci oborově
rozvíjet lépe; blízkost fakult je zřejmá; důležitý bude vědecký program, nemělo by se jednat jen o
servisní fakultu
Místopředseda Penka: proč něco spadá do odbornosti LF MU? Řada lékařských oborů patřila do
úrovně středního vzdělání, dnes již se vyžaduje vyšší odbornost; ponechání na LF MU by vedlo
k zanedbávání; na LF MU není rezerva ani personální ani přístrojová
Rektor: zdravotnické obory mají zajištěny prostory na Veveří prostřednictvím dlouhodobého nájmu

Ad 4. Avízo k nominaci členů Rady vysokých škol za MU
Předseda AS MU: Zástupce do sněmu, předsednictva jak zaměstnanecké komory, tak studentské
komory; nutno učinit do prosince 2008; co se týče MU, vyhlašuji je na listopad 2008; za MU je prof.
Zlatuška a Dr. Kolář
Co se týče voleb do AS MU, je třeba členy zvolit včas.

Ad 5. Příprava voleb AS MU
Dr. Kolář: podmínky mimo volební a jednací řád AS MU?
Předseda AS MU: včas na ně upozorním

Odchází 1 člen.
Kancléř: některé fakulty samovolně rozhodují, kdo je a není akademickým pracovníkem; to nelze
akceptovat
předseda AS MU: problém s Dr. Frantou bude řešen novým výběrovým řízením
Dotaz: student, který učí volí zástupce za studenty nebo za učitele
Kancléř: musí splňovat zákonné předpoklady
Čech: na internetových stránkách MŠMT je řešeno, zda je doktorský student akademickým
pracovníkem či nikoliv
Ad 6. Různé
Místopředsedkyně: připomínám zítra v aule PrF MU slavnostní zahájení akademického roku.

Další zasedání AS MU bude 3. listopadu 2008.

Zapsala: Michaela Poremská

USNESENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU MASARYKOVY UNIVERZITY ZE DNE 6. 10. 2008
1. AS MU schválil v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) vysokoškolského zákona schválila Aktualizaci
dlouhodobého záměru na rok 2009.

