
Zpráva o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity za rok 2015 

předkládaná akademické obci v souladu se čl. 13 odst. 3 Statutu Přírodovědecké fakulty MU. 

 

1. Složení Akademického senátu PřF MU 

V roce 2015 došlo ve složení Akademického senátu (AS) k jedné změně v komoře studentů, 

kdy Mgr. Terezu Warchilovou na základě její písemné rezignace na členství od 1. března 

2015 nahradil Bc. Ondřej Kovanda. AS v roce 2015 fungoval ve složení: 

Předseda 

 RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 

Předseda komory akademických pracovníků 

 doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. 

Předseda komory studentů 

 Bc. Marek Lahoda 

Členové komory akademických pracovníků 

 RNDr. Milan Baláž, Ph.D.  
 doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.  
 prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.  
 Doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.  
 Mgr. David Kruml, Ph.D.  
 doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.  
 Mgr. Jan Lochman, Ph.D.  
 doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.  
 Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.  
 Mgr. Kamil Paruch, PhD.  
 Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.  
 doc. Dipl.-Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.  
 doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.  
 doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.  
 Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. 

Členové komory studentů 

 Mgr. Tomáš Buryška  
 Bc. Petr Holík  
 Mgr. Irena Honsnejmanová 
 Bc. Ondřej Kovanda (od 1. března 2015) 
 RNDr. Miroslav Krepl  
 Bc. Marek Lahoda  
 Bc. Natálie Nádeníčková  
 Bc. Filip Smrčka  
 Bc. Simona Sváčková  
 Bc. Lucie Šimoníková  
 Mgr. Michaela Tvrdoňová  
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 Ondřej Vymazal  
 Mgr. Tereza Warchilová (do 28. února 2015) 

2. Zasedání senátu a přijatá usnesení a závěry 

V roce 2015 se konalo pět zasedání AS, dvě v jarním a tři v podzimním semestru. První jarní 

řádné zasedání plánované na 9. března 2015 bylo z důvodu časového skluzu při přípravě 

univerzitního (a potažmo i fakultního) rozpočtu zrušeno. V následujícím textu jsou uvedeny 

pouze nejdůležitější projednávané body, úplná znění zápisů ze zasedání včetně přijatých 

závěrů a usnesení jsou veřejně dostupná na dokumentovém serveru IS pro AS s funkčním 

obdobím 2014–2017. 

 

Na 4. zasedání dne 13. 4. 2015 Akademický senát: 

1. schválil Opatření děkana č. 1/2015 Pravidla rozdělování finančních prostředků 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015. 

2. schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015. 

3. schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

jako část souhrnného rozpočtu MU na rok 2015. 

4. schválil návrh na rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity za rok 2014 do fondů. 

5. schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2015 na rozpočet 

centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů předložené děkanem. 

6. schválil návrh na čerpání centralizovaného Fondu provozních prostředků PřF MU na 

rok 2015 předložený děkanem. 

7. schválil návrh na čerpání Fondu reprodukce investičního majetku PřF MU na rok 2015 

předložený děkanem. 

8. schválil výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2014. 

9. vzal na vědomí iniciativu studentské komory AS, spočívající v realizaci dotazníkové 

ankety adresované studentům PřF a zabývající se činností studijního oddělení 

děkanátu a Centra zahraniční spolupráce. 

Na 5. zasedání dne 11. 5. 2015 Akademický senát: 

1. schválil Opatření děkana č. 2/2015 Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

2. projednal Opatření děkana č. 3/2015 Opatření ke studijnímu a zkušebnímu řádu 

Masarykovy univerzity. 

3. projednal nově akreditovaný navazující magisterský studijní obor Bioanalytik - 

odborný pracovník v laboratorních metodách. 

4. schválil opatření děkana č. 4/2015 Výuka a tvorba studijních programů - výjimka pro 

obor  Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách. 

5. schválil Výroční zprávu o činnosti za rok 2014. 
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6. byl seznámen s výsledky výběrového řízení na místa ředitelů ústavů Přírodovědecké 

fakulty. 

7. byl seznámen s plánovaným čerpáním Fondu provozních prostředků. 

 

Na 6. zasedání dne 12. 10. 2015 Akademický senát: 

1.  zvolil disciplinární komisi PřF ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., 

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Mgr. Irena 

Honsnejmanová, Bc. Natálie Nádeníčková a Bc. Filip Smrčka. 

2. byl seznámen s analýzou přijímacího řízení v letech 2014 a 2015. 

3. schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

4. projednal obsah brožury Informace o přijímacím řízení 2016/2017. 

5. projednal opatření děkana Organizační řád fakulty. 

 

Na 7. zasedání dne 9. 11. 2015 Akademický senát: 

1.  projednal záměr akreditovat navazující magisterský studijní obor Biofyzikální 

chemie. 

2. projednal záměr akreditovat bakalářský a navazující magisterský studijní obor 

Proteinové inženýrství a biotechnologie. 

3. pověřil děkana, aby v případě úspěšné akreditace studijních oborů Proteinové 

inženýrství a biotechnologie akreditační komisí Ministerstva školství, tělovýchovy a 

mládeže před jejich otevřením inicioval jednání ředitelů Ústavu experimentální 

biologie a Ústavu biochemie ohledně vyjasnění případných střetů zájmů. 

4. byl seznámen s výsledky ankety "Studijní oddělení v UKB". 

5. schválil opatření děkana Provozní řád fakulty. 

6. byl seznámen se stavem příprav dlouhodobého záměru Přírodovědecké fakulty MU. 

 

Na 8. zasedání dne 7. 12. 2015 Akademický senát: 

1. schválil Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky. 

2. projednal reakreditaci navazujícího magisterského oboru Sociální geografie a 

regionální rozvoj. 

3. projednal reakreditace doktorských studijních oborů Regionální geografie a regionální 

rozvoj, Fyzikální chemie a Materiálová chemie. 

4. byl informován o závěrech pracovní skupiny zabývající se působením studijního 

oddělení v Univerzitním kampusu Bohunice. 

5. schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty 

MU. 

6. vyjádřil souhlas s čerpáním 3 miliónů Kč z fondu provozních prostředků v roce 2016 

na financování mzdových nákladů zaměstnanců zařazených v Oddělení pro vědu, 

výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské 

studium. 
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V Brně dne 27. ledna 2016 

 

 

 

 

 

       RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 

          předseda AS PřF MU 


