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 Akademický senát Masarykovy univerzity  

 Zápis z řádného zasedání ze dne 16. 2. 2009 

 
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny (v příloze tohoto zápisu) – celkem 38 
Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor 
                         doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., prorektorka 
  prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka 
  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prorektor 
  doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., prorektor 
  Mgr. Jiří Nantl, kancléř 
  prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan FI 
  Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí 
  Karel Bernášek, student PedF 
  Veřejnost – student    
        
Program: 
 

1. Přivítání a vzájemné představení  
2. Informace rektora o univerzitě v roce 2009  
3. Volba předsedy AS MU 
4. Volba předsedy komory akademických pracovníků, volba předsedy ekonomické komise  
5. Harmonogram dalších zasedání AS MU 
6. Různé 
 
Ad 1. Přivítání a vzájemné představení 

Jednání zahájil JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., přivítal hosty, stručně připomněl roli a funkce AS MU, 
dále zahájil představování jednotlivých členů a hostů. Představování se následně ujali jednotliví 
členové.  
 
Ad 2. Informace rektora o univerzitě v roce 2009  

Rektor v prezentaci představil MU v roce 2009.  
 
Přichází Pavel Vyhňák 

 
Ad 3. Volba předsedy AS MU 

Dr. Křepelka předal slovo Mgr. Kudrové, bývalé místopředsedkyni AS MU, která se ujala řízení volby 
předsedy AS MU. Vyzvala k návrhům kandidátů na předsedu AS MU. Byl navržen jediný kandidát 
Dr. Křepelka, který byl následně vyzván k představení.  
 
Diskuse: 
Solnička: Co jste konkrétně učinil k tzv. Bílé knize? 
Křepelka: Účastnil jsem se několika jednání v dané věci, ovšem výsledky bych ve významu prozatím 
nepřeceňoval 
Solnička: Myslíte, že existují nějaká práva AS MU, která by mohla být redukována? Anebo je důležité 
vše zachovat? 
Křepelka: Akademická samospráva se veřejnosti komplikovaně vysvětluje; ústupky ve vztahu ke 
Správní radě, např. veto k volbě rektora, které má prozatím vláda; redukce autonomie univerzit, pokud 
jde o plánování počtu studentů; role senátu při rozhodování o rozpočtu, neboť do detailů tomu 
nerozumíme 
Tomandl: proč chybí zápisy z jednání AS MU? 
Křepelka: Omlouvám se, že zápisy nejsou v elektronické podobě; zapisovatelka se taktéž omlouvá, že 
uveřejněny nebyly, každopádně jsou již archivovány v písemné podobě 
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Tomandl: Proč se AS MU nevyjádřil k tzv. Bílé knize? 
Křepelka: Činnost byla poněkud rezervována, neboť odpovídala zdrženlivějšímu postoji MU, která 
zvolila v této věci poněkud méně agresivní taktiku. Masarykova univerzita se pokoušela oproti např. 
Univerzitě Karlově vystupovat vstřícně. 
 
Mgr. Kudrová vyzvala k tajné volbě, kdo souhlasí s tím, aby byl zvolen Dr. Křepelka předsedou AS 
MU. Dále informovala, že Studentská komora provedla volbu svého předsedy před jednáním AS MU, 
zatím neúspěšně. (Mezi kandidáty, jimiž byli David Solnička z PedF a Zdeněk Ručka z PřF nedošlo ke 
zvolení toho, kdo by dostal podporu od nadpoloviční většiny členů SK AS MU - volba byla velmi 
vyrovnaná.), další kolo volby proběhne před příštím zasedáním. 
Volební komise zastoupená Dr. Škopem, Mgr. Čechem, doc. Beránkem provedla hodnocení volby. 
 
Kudrová: Prozatím uděluji slovo prof. Zlatuškovi, delegátovi MU do Rady vysokých škol, v níž se stal 
místopředsedou. 
Zlatuška:Co se týče tzv. Bílé knihy navrhuji, aby omezení autonomie nebylo uskutečněno. Jsem 
členem pracovní komise návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Otázky se týkají funkcí 
rad a senátů, jejich zastoupení. V této souvislosti je otázkou střet zájmů. Jsem zastáncem školného, i 
když si nejsem jist, zda současný demografický vývoj je této otázce nakloněn. Návrh zákona o 
vysokých školách by měl obsahovat výši školného 0,-- Kč, což je, podle mého názoru, neřešením 
problému. Nedostatky současného zákona jsou mnohem menší než návrhu. 
K dané problematice pan rektor: MU se nepřipojila k Univerzitě Karlově v Praze proto, že ta každou 
změnu a priori odmítala a já tak postupovat nechci; co se týče tzv. Bílé knihy souhlasím s panem prof. 
Zlatuškou, bojím se vlivu externích subjektů na chod univerzit; obával bych se rozhodování externích 
subjektů o zásadních událostech, dále stávající způsob akreditací nepovažuji za dobrý stejně jako 
jmenování profesorů; český systém vysokých škol by měl být diferencovaný na vědecké a jiné; je 
třeba reformovat univerzity nikoliv zevnitř ale zvnějšku; jsem také stoupenec školného, nízkého, 
přímého; také jsem členem pracovní skupiny nového návrhu zákona o vysokých školách 
 
Přichází prorektor Bek. 

 
Diskuse: názory institucí jsou jaké? Existuje kontinuální názor?  
Zlatuška: u Rady VŠ je to tak, že se obávám, že šéfové se nemohou sami reprezentovat (jsou koupeni); 
většina týmu je pro omezení autonomie 
Rektor: u České konference rektorů je to tak, že můj názor je spíše v menšině; ve výsledku to zřejmě 
bude tak, že rektoři zaujmou opatrný názor a budou souhlasit s novelou, která jim zajistí pozici; rektoři 
technických škol podporují reformu a ostatní jsou opatrní a menší univerzity jsou spíše pro reformu 
Bernášek, místopředseda AS PřF: prohlášení zástupců vysokých škol z 4. 2. 2009 z Hradce Králové 
k diskusi o tzv. Bílé knize; reforma se označuje za radikální, v tzv. Bílé knize jsou problematická 
ustanovení; snadná zneužitelnost; nerealizovatelnost; krátkozrakost; klamnost; neufinancovatelnost; 
pro příští zasedání navrhuji, abychom se oficiálně vyjádřili k tzv. Bílé knize 
Vyhňák: přece nelze jednat pouze do sedmé hodiny 
Kudrová: odložíme bod na příště? 
Janík: je vhodné poslat podklady, abychom se mohli bavit podrobněji 
Solnička: jsem zaskočen „koupeností“ lidí v institucích jako je Rada VŠ a Česká konference rektorů; 
neměl by být založen spolek, který by efektivně fungoval? 
Rektor: Česká konference rektorů nemá být zájmových sdružením vysokých škol vůči státu, ale má 
pouze jeden společný zájem – finanční prostředky;  
Zlatuška: souhlasím s rektorem 
 
Kudrová doplňuje, že za čtrnáct dní na příštím zasedání AS MU budeme pokračovat v dané debatě.  
Vracíme se k volbě předsedy AS MU. Předseda volební komise sděluje: 28 pro, proti 3, zdrželi se 5. 
Kudrová sděluje, že předsedou AS MU byl zvolen JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 
 
Odchází Karel Bernášek a jeden student (nikoliv člen AS MU) 
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Ad 4. Volba předsedy komory akademických pracovníků, volba předsedy ekonomické komise 
 
Slova se ujal nový předseda AS MU. Dále je třeba zvolit předsedu komory akademických pracovníků. 
Dr. Tomadl navrhuje doc. Novákovou.  
 
Odchází prof. Zlatuška. 

 
Dále je třeba zvolit předsedu ekonomické komise. Dr. Křepelka navrhuje doc. Malého. 
 
doc. Marie Nováková: pro 17, proti 2, zdržel se 2 – doc. Nováková byla zvolena předsedkyní komory 
akademických pracovníků AS MU. 
doc. Malý: pro 36, proti 0, zdržel se 2 – doc. Malý byl zvolen předsedou ekonomické komise. 
 
Ad 5. Harmonogram dalších zasedání AS MU 

V roce 2009 se zasedání plánují na 2. března, 6. dubna., 4. května, 1. června, 5. října,  2.listopadu, 7. 
prosince.  
 
Ad. 6  Různé 

 
Předseda AS MU připomíná, že příště se bude jednat o tzv. Bilé knize. 
 
Kancléř: vláda zvala tzv. Bílou knihu na vědomí, de facto je již tzv. Bíla kniha „ze hry;“ do konce 
dubna návrh zákona o vysokých školách 
Prof. Hroch: pro příště navrhuji, aby byly dodrženy předpisy, a to v duchu, aby byl dodržován zejména 
Studijní a zkušební řád, a to zastoupení docentů, profesorů a významných odborníků ve zkušebních 
komisích 
 
 
Další zasedání AS MU bude 2. března 2009. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Michaela Poremská 
 
 
 
 
 
 


