
1 

 Akademický senát Masarykovy univerzity  

 Zápis z řádného zasedání ze dne 20. 9. 2010 

 

 

Přítomni: senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu; při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 30 senátorů 
 

Hosté:  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., rektor 

  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor 

  doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy 

  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prorektor pro rozvoj 

  Mgr. et Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel právních a korporátních vztahů 

  Mgr. Tomáš Mozga 

   

             

Program: 

1. Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na období 2011 – 2015 

2. Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2011 

3. CEITEC – informace o projektu 

4. Zelený kampus – prezentace projektu 

5. Různé 
 

 

Jednání zahájil předseda AS MU, uvítal na zasedání senátorky, senátory i hosty a konstatoval usnášení 

schopnost AS MU. Před zahájením projednávání jednotlivých bodů programu poţádal předseda AS 

MU pana rektora o úvodní slovo k dlouhodobému záměru univerzity v kontextu současné hospodářské 

situace státu. 

 

Rektor:  V roce 2010 hodlá MŠMT ČR sníţit rozpočet rezortu o 1,5 miliardy Kč, krácení 

rozpočtu pro VŠ má činit 1 miliardu. Rozpočtové prostředky pro VŠ představují 20 % 

rozpočtu rezortu. Má dojít ke krácení rozpočtu MU o 32 miliony Kč. 

  V roce 2011 má být rozpočet rezortu sníţen o 2,3 miliardy Kč (asi 10 % objemu roku 

2010), a to plošným krácením. MŠMT navrhuje redukci počtu VŠ i redukci počtu 

studentů. MU bude muset učinit úsporná opatření. Dopad rozpočtových úspor můţe 

v případě MU poněkud zmírnit zvýšení váhy kvalitativních parametrů při rozdělování 

rozpočtových prostředků. 

 

 

Ad 1) Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na období 2011 – 2015 
 

Návrh dlouhodobého záměru pro následující pětileté období přednesl doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., 

prorektor pro strategii a vnější vztahy. Do práce na formulaci dokumentu se aktivně zapojilo přes 200 

členů akademické obce univerzity v několika pracovních skupinách. Podílely se na ní také AS, 

kolegium rektora, vedení MU, vědecká rada a správní rada. Práci řídila koordinační skupina a první 

návrh byl předloţen v červnu tohoto roku, pak následovala dvě kola připomínek. Je navrţen postup 

implementace dlouhodobého záměru, budou zveřejněny cílové výkonnostní indikátory, ty budou 

průběţně sledovány a bude hodnoceno jejich naplňování. Sledovat a vyhodnocovat naplňování 

dlouhodobého záměru by měl akademický senát (ze zákona) a členové pracovních skupin, kteří se 

podíleli na jeho formulaci. Pan prorektor poděkoval všem senátorkám a senátorům, kteří se zapojili do 

práce na tvorbě dlouhodobého záměru. 
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Předseda AS poděkoval panu prorektorovi za prezentaci a otevřel diskusi. 

 

Diskuse: 

 

Mgr. Zdeněk Ručka: Za studentskou komoru AS jako její předseda ocenil přístup vedení 

MU, studentská komora návrh dlouhodobého záměru podporuje. 

Existuje však obava, ţe inovace kombinované formy studia povede ke 

sníţení jeho obtíţnosti ve srovnání s prezenční formou, ale titul 

zůstane rovnocenný. 

 

Prorektor Bek: Z hlediska standardů nebudou rozdíly ani v nárocích ani v hodnocení, 

budou však uplatňovány rozdílné metody a nástroje výuky. V obou 

formách se vzdělávají (v zásadě) jiné skupiny osob. Celkově se mají 

nároky na kvalitu výuky zvýšit. 

 

Jiří Nantl: Standard náročnosti studia v obou formách musí být stejný, to je cíl, 

ale cesty k němu bude třeba hledat. Problém spočívá v tom, ţe podle 

zákona o vysokých školách se studijní zátěţ nesmí rozloţit do doby 

delší neţ je standardní doba studia bez ohledu na formu. 

 

Mgr. Jan Čech: Uplatnění ukazatele podíl přijatých z jiných VŠ můţe vyvolat dojem, 

ţe jde o přetahování studentů. 

 

Prorektor Bek: V navazujících magisterských a doktorských studijních programech 

nevyuţívá MU potenciálu jiných VŠ, je v jejím zájmu vyvinout úsilí o 

získání studentů z jiných VŠ v tuzemsku i v zahraničí pro studium 

v těchto programech. Dlouhodobý záměr naznačuje moţnosti, 

ponechává prostor pro rozdílné postupy na jednotlivých fakultách. 

 

Mgr. Jan Čech: U indikátoru počet článků o univerzitě by zřejmě mělo jít o články 

kladné. 

 

Prorektor Bek: Výchozí analýza mediálního obrazu univerzity vycházela 

z pracovního předpokladu, ţe ohlasy jsou kladné. 

 

Rektor: Psychologii vnímání čtenářů lze těţko odhadnout, proto je upřesnění 

definice indikátoru obtíţné. 

 

Prorektor Bek: Obecně si MU zakládá na dobré pověsti. 

 

Mgr. Jan Čech: V grafické úpravě tištěného výsledného znění dlouhodobého záměru 

je třeba citlivě pracovat s označením copyright. 

 

Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.: Jsem členem dozorčí rady Centra globálních studií. Vím 

z vlastní zkušenosti, ţe finanční zajištění studentů doktorských 

programů je nízké. Prostředky bychom mohli získat při spolupráci 

s AV, která nemůţe školit doktorandy, zřízením společného pracoviště 

AV a MU. 

 

Rektor: Dnes se realizuje více základního výzkumu na univerzitách neţ na 

AV. Vláda hodlá AV reformovat, zatím však není zřejmé, jak. MU 

však s AV spolupracuje, např. na projektu CEITEC, spolupráce je 

dobrá. AV sama usiluje o získání prostředků pro sebe. MU se další 

spolupráci nebrání, nepochybně bude docházet k integraci činností a 

snad i pracovišť. 
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Mgr. Zdeněk Ručka: Nejhorší je situace doktorandů na filozofické fakultě, to však musí 

změnit fakulta. 

 

Rektor: Chtěl bych poţádat o přijetí dokumentu. Do jeho přípravy se zapojilo 

200 lidí, jeho kvalitu ocenila Správní rada MU. Prosím o jeho 

výraznou podporu. 

 

Předseda AS uvedl, ţe velkým přínosem je široká debata o návrhu dlouhodobého záměru a dal o 

předloţeném návrhu hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na období 2011 – 2015: 

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování byl 29. 

 

Pro:  28 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na období 2011 – 2015 byl schválen. 

 

 

Ad 2) Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2011 
 

Úvodní slovo přednesl opět doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Vysvětlil, ţe aktualizace dlouhodobého 

záměru na rok 2011 není v rozporu s přijetím dlouhodobého záměru na období 2011 – 2015. Jde o 

naplnění povinnosti MU vůči MŠMT vyplývající ze zákona o vysokých školách. Paní senátorka Ing. 

Alena Klapalová, Ph.D., k předloţenému dokumentu podotkla, ţe zařazení informací o vzdělávací 

činnosti (podpora studijních procesů) do kapitoly o informačních systémech není příliš logické. 

Prorektor Bek připustil moţnost jiného formálního začlenění, ale uvedl, ţe z hlediska obsahu je vše v 

pořádku. Předseda AS dal hlasovat o předloţeném návrhu. 

 

Hlasování o návrhu aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2011: 

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování byl 30. 

 

Pro:  29 

Proti:    0 

Zdržel se:   1 

 

Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2011 byla schválena. 

 

 

Ad 3) CEITEC – informace o projektu 
 

Předseda AS předal slovo panu prof. MUDr. Ivanu Rektorovi, CSc., který přítomné seznámil se 

současným stavem připravovaného projektu. Ten jiţ byl předloţen ke schválení příslušným orgánům 

EU. 

 

Diskuse: 

 

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.: Pokud má v rámci tohoto projektu probíhat výzkum mozku a 

lidské mysli, proč se na něm nebudou podílet psychologové? 
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Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.: Budou výsledky výzkumu mozku a lidské mysli přístupné 

také filozofům a psychologům? 

 

Prorektor Rektor: Spolupráce je moţná. Předmětná „neurovědní“ část projektu CEITEC 

je však primárně orientovaná biomedicínsky. Její název byl stanoven 

tak, aby nedošlo k záměně s projektem ICRC. 

 

Rektor: S účastí psychologů se výslovně počítá, také filozofická dimenze je 

zřejmá. 

 

Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.: Je krize. Kdo zaplatí náklady projektu a kdo zaplatí provoz? 

 

Rektor: Projekt je rizikový, to je zřejmé od počátku. Eliminace rizik je 

těţištěm přípravy projektu. Projekt je financován výlučně z prostředků 

evropských strukturálních fondů bez spoluúčasti. Riziková je 

návratnost, největším rizikem je nenaplnění stanovených parametrů. 

 

Prorektor Rektor: Původní návrh projektu počítal s cca 15 miliardami Kč nákladů, 

výsledný návrh počítá s 5 miliardami. 

 

Mgr. Jan Čech: Lze očekávat zdrţení při zahájení a řešení projektu v souvislosti se 

změnami na MŠMT? 

 

Rektor: Vzhledem k tomu, ţe návrh projektu je jiţ projednáván orgány EU 

v Bruselu, zdrţení neočekáváme. 

 

V rámci projednávání tohoto bodu neproběhlo ţádné hlasování. 

 

 

Ad 4) Zelený kampus – prezentace projektu 
 

Předseda AS poţádal  pana Mgr. Tomáše Mozgu, aby představil studentský projekt. Cílem projektu je 

zlepšit vyuţitelnost odpadů produkovaných na MU a sníţit náklady na jejich likvidaci. Tím budeme 

šetřit suroviny a energie a přispějeme k ochraně ţivotního prostředí. Sníţíme ekologickou stopu MU a 

v tomto směru můţe být MU první v ČR. Náklady projektu nesli společně partnerské firmy, MU a 

studenti. Pan Mgr. Mozga jmenovitě poděkoval zainteresovaným studentům i zaměstnancům MU. 

 

Diskuse: 

 

Rektor: Velmi oceňuji aktivitu protagonistů projektu a chtěl bych jim 

poděkovat. Zejména proto, ţe se jedná o studentskou aktivitu a 

studenti se také podíleli na financování. Pozitivní je i spolupráce 

s externími firmami. Studentský projekt oţivuje UKB. 

 

Mgr. Zdeněk Ručka: Je třeba ocenit práci tria Mgr. Jan Škoda, Mgr. Tomáš Mozga a Mgr. 

Pavel Dvořák. Třídění odpadu se jiţ daří na všech fakultách, vůle 

vytvořit jednotný systém odpadového hospodářství je zřejmá. Proto 

navrhuji, aby AS přijal v této věci usnesení. 

  Návrh usnesení: 

  Akademický senát MU se seznámil s pilotním projektem Zelený 

kampus a na jeho základě doporučuje vedení Masarykovy 

univerzity vytvoření jednotného systému odpadového 

hospodářství MU. MU by měla jít příkladem ostatním institucím 

ve snižování své ekologické stopy, zejména pokud je to spojené 

s nižšími finančními náklady na likvidaci odpadů vůbec. 
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Předseda AS dal hlasovat o předloţeném návrhu. 

 

Hlasování: 

 

Počet přítomných členů před zahájením hlasování byl 29. 

 

Pro:  26 

Proti:    0 

Zdržel se:   3 

 

Návrh usnesení byl schválen v předloženém znění. 

 

 

Ad 5) Různé 
 

Předseda AS se dotázal přítomných, zda mají další návrhy na projednání; nikdo se nepřihlásil. 

Předseda AS připomněl, že zasedání AS plánované na 4. října t.r. odpadá a nejbližší 

řádné zasedání se uskuteční 1. listopadu 2010. Poté předseda AS MU poděkoval přítomným za 

účast a ukončil zasedání. 

 

 

 

 

Zapsal: Jaromír Šín     

 

 

 

 

Doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., předseda AS MU 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné přílohy tohoto zápisu tvoří: 

Dlouhodobý záměr Masarykovy univerzity na období 2011 – 2015 

Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2011 

Zelený kampus – tisk prezentující projekt 
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Příloha č. 1 

 

 

TABULKA ÚČASTI 

 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 20. 9. 2010 

Komora akademických pracovníků 

 

 
 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.  X 

Doc.JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. X  

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.  X 

Lékařská fakulta   

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. X  

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. X  

RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. X  

Přírodovědecká fakulta    

RNDr. Miroslav Kolář, CSc.  X 

Doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.  X 

RNDr. Milan Alberti, CSc. X  

Filozofická fakulta   

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. X  

Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. X  

Jeffrey A. Vanderziel, B.A.  X 

Pedagogická fakulta   

Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. X  

Doc. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. X  

PaeDr. Jan Šťáva, CSc. X  

Ekonomicko-správní fakulta   

Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. X  

Ing. Vladimír Ţítek, Ph.D. X  

Ing. Alena Klapalová, Ph.D. X  

Fakulta informatiky   

Doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.  X 

Doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. X  

Doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc. X  

Fakulta sociálních studií   

doc. PhDr. Zdeněk Kříţ, Ph.D. X  

PhDr. Petr Suchý, Ph.D. X  

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.  X 

Fakulta sportovních studií   

PaedDr. Zdeněk Janík  X  

PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. X  

PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.  X 

Mimofakultní   

PhDr. Mgr. Libor Štěpánek, Ph.D.  X 
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TABULKA ÚČASTI 

 

 

Zasedání Akademického senátu MU dne 20. 9. 2010 

Studentská komora  

 

 

 

 přítomen nepřítomen 

Právnická fakulta   

Jana Kralovianska X  

Mgr. Veronika Kudrová X  

Lékařská fakulta   

MUDr. Martin Pešl X  

Bc. Martin Vrubel X  

Přírodovědecká fakulta   

Mgr. Jan Čech X  

Mgr. Zdeněk Ručka X  

Filozofická fakulta   

Mgr. Kamila Mesiarkinová  omluvena 

Mgr. Jiří Ţoudlík  omluven 

Pedagogická fakulta   

Mgr. David Solnička  omluven 

Bc. Petr Ducháček X  

Ekonomicko -správní  fakulta   

Ing. Šárka Nedělová X  

   

Fakulta informatiky   

Mgr. Martin Kyselák  omluven 

Mgr. Pavel Troubil X  

Fakulta sociálních studií   

Bc. Zdislava Martinková X  

Bc. Petr Soukeník  omluven 

Fakulta sportovních studií   

Mgr. Barbora Jalovecká  omluvena 

Bc. Petr Janáček X X 

 

 

 

 
 


