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Zápis z 18. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity (15. května 2017) 
 

Čj.: MU-IS/75018/2017/542586/PřF-1 

Schválený program jednání: 

1. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

2. Vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity. 

3. Vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity. 

4. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016. 

5. Různé. 

 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.  

2. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

3. Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

4. Akademický senát bere na vědomí návrh na čerpání fondů v roce 2017. 

5. Současný akademický senát žádá senát, vzešlý z právě probíhajících voleb, aby 

vyhodnotil zkušenosti akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací 

Centra zahraniční spolupráce a aby dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně 

vymezení okruhu osob oprávněných provádět výuku. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Schválené znění opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

2. Schválené znění vnitřního předpisu fakulty Disciplinární řád pro studenty 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

3. Schválené znění vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity. 

 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/69439450/69439518/OD_prijimaci_rizeni_2017_kveten_schvalene_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/69439450/69439518/Disciplinarni_rad_pro_studenty_PrF_MU_schvaleny_15._kvetna_2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/69439450/69439518/Disciplinarni_rad_pro_studenty_PrF_MU_schvaleny_15._kvetna_2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/69439450/69439518/Jednaci_rad_Vedecke_rady_PrF_MU_schvaleny_15._kvetna_2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/69439450/69439518/Jednaci_rad_Vedecke_rady_PrF_MU_schvaleny_15._kvetna_2017_signedFile.pdf
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Průběh jednání 

1. Schválení programu zasedání 
 

Hlasování: pro 19 / proti 0 / zdržel se 0 

 

2. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení 
Pan proděkan Bochníček seznámil senát se změnami. Některé změny souvisí se změnou VŠ 

zákona. Významné změny pan proděkan vysvětlil podrobněji (čl. 11 odst. 3, čl. 15 odst. 2 a, c, 

d, čl. 15 odst. 9, čl. 16 odst. 2) 

 

Diskuze: 

Zemánek – čl. 15 odst. 9 – že z rady se stane ředitel. Nezdá se mi to správné. V čem je to 

výhodnější? Raději bych tam radu nechal. 

Bochníček – nevnímám to jako dramatickou změnu. 

Leichmann – ředitel jedná s děkanem. Je to v jeho zájmu, aby o tom radu informoval.  

Kudrle – také souhlasím s tím, aby to zůstalo na radě ústavu.  

Kruml – když bude nějaký student vyloučený ze studia, je nějaká možnost ho opět nevzít, 

když se znovu přihlásí ke studiu? 

Bochníček – my ho nemůžeme odmítnout. 

Kovanda – Geologie chce, aby bylo pro tento obor zrušené přijímací řízení proto, aby tam šlo 

více lidí. 

Leichmann – ano, jde o to, abychom měli stejné podmínky, jak to mají na Karlově univerzitě i 

na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Kovanda – moc tomu nerozumím. Jde o to, že lidé se přihlásí, a protože jich je málo, tak se 

jim promine přijímací zkouška?  

Leichmann – ano. 

Kovanda – s tímto mám trošku problém. Jsem studentem tohoto oboru a řekl bych, že co se 

studentstva týče, tak ten obor nevzkvétá. Obávám se, že to bude snižovat úroveň. 

Leichmann – my tomu říkáme prodloužené výběrové řízení. V prvním ročníku mohou být 

počty studentů vysoké, ale ve 3. ročníku už studují v menším počtu jen ti, kteří o toto 

studium měli zájem. 

Kovanda – jde o to, že se ta výuka přizpůsobuje těm nejslabším a tím klesá úroveň. 

Leichmann – soutěžíme o malé množství uchazečů s ostatními univerzitami, které jim nabízí 

lepší podmínky.  

Bochníček – pozitivní je, že získáme více uchazečů. Negativní je, že může být přijat kdokoliv 

a pak tam může být vysoká studijní neúspěšnost. 

Kovanda – nese to s sebou „výmluvu“ - je vás moc – nemůžete mít cvičení, ústní zkoušky atd. 
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Leichmann – ústní zkoušky jsou ve většině států EU zakázané. Možná to bude časem 

zakázané i na MU. V celé ČR se na Geologii hlásí cca 100 lidí, což není tak velký 

počet. Nebezpečí s masovým počtem je dávno pryč. 

Kovanda – i když nás je 7 – 12, tak výmluva „je vás moc“ na geologii přetrvává. 

Lahoda – pokud jsou studenti dobří, tak se ke studiu dostanou i přes přijímací řízení. Chápu 

důvod, že počet studentů je na oboru potřeba. Nemyslím si ale, že tohle je ideální 

cesta, jak ty studenty k nám nalákat. 

Leichmann – KU i UP otevřela tyto obory bez přijímacího řízení pro všechny. Tím se 

dostáváme do nevýhody. Tato změna by právě umožnila i jiným oborům využít této 

možnosti, aby se kvůli nízkému počtu uchazečů nedostaly do problémů. 

Zemánek – mechanismus přijímání nám nebrání v tom stanovit percentil pro přijetí tak, 

abychom přijali daný počet studentů.  

Leichmann – toto je jen výhoda dopředu, aby uchazeč věděl, že byl přijat. Aby se nezkoušel 

hlásit jinam, na jinou univerzitu. 

Zejda – studenti chodí většinou cestou nejmenšího odporu. My jen srovnáváme podmínky pro 

přijetí. Pokud se někdo vymlouvá na počet studentů, to už je věc toho pedagoga. 

Není možné snižovat kvalitu jenom proto, že je tam více lidí nebo jsou méně 

kvalitní. Kvalita výuky by měla zůstat stejná. 

Schlaghamerský – mám pochybnosti. Můžeme srovnat podmínky, ale občas je dobré se 

odlišit. Vidím rozpor v tom trendu, který byl nastaven.  

Leichmann – pro letošní rok nám klesl počet přihlášek o cca 20%. Výrazně nám klesá počet 

studentů a klesá také proto, že ostatní brněnské VŠ přijímají uchazeče bez 

přijímaček. Proto by měl být náš předpis flexibilní, aby nám umožnil více cest, jak o 

studenty bojovat. 

Zemánek – měli bychom udržet nějakou kvalitu a neměli bychom jít pod určitou hladinu.  

Leichmann – PřF UK i Matfyz UK mají vyšší úroveň vzdělávání, a přesto jsou nuceni k těmto 

krokům. Netýká se to jen geologie, ale všech oborů. Jde o to, jestli budeme, nebo 

nebudeme mít studenty. Školy se dostávají do opačné situace. Školy si nemohou 

vybírat, ale my musíme mít studenty. 

Havelka – jestli si chceme uchovat nějakou průměrnou kvalitu studentů na fakultě a 

demografická křivka jde dolů, proč se tedy neomezí kapacita jednotlivých oborů? 

Leichmann – MŠMT nám nyní říká, že my musíme mít studenty. Pokud je nebudeme mít, tak 

nebudeme mít peníze. Kapacity univerzit jsou podstatně větší, než množství 

studentů.  

Buryška – to druhé kolo přijímacího řízení teprve bude? 

Leichmann – jestli bude druhé kolo přijímacího řízení, to se rozhodne 19. května na přijímací 

komisi. Budeme vědět, kolik přišlo studentů a jak dopadli. 

Buryška – a kdy by tedy bylo? 

Bochníček – asi až po prázdninách… 

Lochman – toto opatření beru jako přechodné opatření. Kvalita studentů klesá, ale nějaké 

studenty mít musíme. 

Leichmann – je to jednoduché technické opatření, které má zajistit flexibilitu řízení.  
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Kudrle – toto nepopulární rozhodnutí děláme kvůli ekonomickým zájmům. 

Leichmann – máme povinné kvóty – min. počet studentů, které musíme naplnit. Když je 

nenaplníme, tak se nám budou krátit dotace. MŠMT stanovilo spodní limity. Letošní 

pokles přihlášek může znamenat i to, že ten minimální počet studentů nenaplníme. 

Toto je zásadní změna ve financování. 

Bochníček – oficiální politika státu je mít 66% vysokoškolsky vzdělaných lidí.  

Leichmann – jediné fakulty, které si mohou dovolit jít po nejlepších studentech, jsou lékařské 

fakulty, které mají stále velký převis studentů. 

Kovanda – zajímalo by mě, jak by se k tomu stavěl zástupce geologie v komoře 

akademických zaměstnanců senátu, který tu celý poslední rok není. Druhá otázka je, 

proč jsou tak velké rozdíly mezi fyzikou a geologii? Na fyzice je nás 10, na geologii 

nás začínalo 100. Čím to, že na fyzice dostáváme kvalitní výuku, cvičení, praktika a 

na geologii to tak není? 

Leichmann – k té první otázce - asi to je proto, že prof. Kalvoda odchází do důchodu. K té 

druhé otázce - toto má dlouhodobý vývoj. Před 10 lety měla fyzika velké problémy, 

prudce jí klesaly počty studentů. Fakulta ji dlouhou dobu podporovala. Fyzika se 

mezitím přesměrovala z financování přes studenty na financování přes projekty. 

Zcela zásadně se změnil výpočet bodů za výuku a za vědu. Fyzika má dvě velká 

VaVPI centra. Čili, ten rozdíl mezi těmi obory je v tomto. Geologie dlouho těžila 

z toho, že měla dostatek studentů a nevěnovala se příliš vědě a výzkumu. To se bude 

muset rychle změnit. 

Havelka – čl. 11 – jedna z možností je odborný test. Uchazeči se často vyptávají na literaturu, 

rozsah znalostí, co tam vlastně mohou očekávat. Toto ale nikdo neví. Bylo by možné 

s tímto něco dělat? Geografie má „vzorový test“, který alespoň napoví, co mohou 

čekat. 

Bochníček – k tomu je jakýsi odpor, zveřejňovat tyto testy. Odborný test vychází ze 

středoškolského učiva, což vymezuje jakýsi prostor.  

Leichmann – chceme co největšímu počtu uchazečů to řízení prominout na základě jejich 

dosavadních výsledků (prospěch, účast v olympiádě a jiných soutěží). Budeme se 

snažit maximálně eliminovat test studijních předpokladů (TSP) a nejistoty 

v přijímacích zkouškách; a naopak maximálně podpořit to, aby takoví studenti při 

podání přihlášky viděli, že se k nám dostanou. Protože ze statistik jsou to ti studenti, 

kteří mají nejvyšší studijní úspěšnost. 

Havelka – kvalitní uchazeči to dobře vědí, že splňují takové podmínky. Na druhou stranu 2/3 

uchazečů nejsou schopni splnit tyto hranice. Jdou k přijímacím zkouškám, dělají 

buď TSP, nebo odborný test. Myslím si, že u toho odborného testu se cítí dost 

zmateně. Je to pro nás nevýhoda.  

Leichmann – ten odborný test není povinný (kromě Biologie, tam povinný je). Studenti 

mohou dělat TSP, nebo odborný test, nebo obojí. Můžou si vybrat, co je lepší.  

Havelka – teď se bavíme o těch kvalitních studentech… 

Leichmann – bavíme se o všech studentech. Jde o to, že na VUT jste přijati bez přijímaček na 

základě takových parametrů, že je přijat skoro každý.  

Kovanda – jenže na VUT není největší zkouškou dostavit se ke zkoušce … 

Leichmann – ano, protože mají „prodloužené přijímací řízení“. 
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Šerý – bylo by dobré doporučit ústavům, které budou přijímat bez přijímaček, aby do prvních 

ročníků zařadili jednoduché rozřazovací přednášky, ne cvičení, aby ti, kteří zjistí, že 

na to nemají, postupně zanechali studia.  

Leichmann – v kvalitě výzkumu a v kvalitě vzdělávání je naše PřF druhá v ČR, jsme relativně 

i absolutně za Matfyzem, srovnatelní s PřF KU. 

Zemánek – zamluvila se ta změna z „rady“ na „ředitele“. 

Leichmann – ano, může tam být opět rada, místo ředitele. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schvaluje Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

 

Hlasování: pro 17 / proti 2 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

 

3. Vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
 

Pan děkan informoval o tom, že tento řád je vypracován dle vzoru poskytnutého MU a naše 

fakulta jej přejala pouze s malými změnami. 

Paní tajemnice - tento řád vymezuje i to, jaké jednání je nedovolené a za co může být student 

sankcionován, co je tím přestupkem. Fakulta udělala jen drobné změny a doplnili jsme 

závěrečná ustanovení.  

Schlaghamerský – legislativní komise řád projednala, provedli jsme několik drobných změn. 

Komise hlasovala a jednomyslně doporučuje tento řád přijmout. 

Baláž – změny, které legislativní komise navrhuje, jsou jen gramatické formulace. Pane 

děkane, souhlasíte s těmito navrženými změnami? 

Leichmann – ano. 

Diskuze: 

Zemánek – čl. 6 – proč je to jen 1 rok? 

Dvorská – to je v souladu s přestupkovým zákonem. 

Zemánek – když někdo opíše půlku bakalářky a my to zjistíme až ve 2. ročníku jeho 

magisterského studia, tak už nebudeme mít možnost… 

Dvorská – toto by se mělo zjistit při té oponentuře. 

Zejda – to vždycky nelze. Měl jsem případ, kdy to student opsal. Přeložil to ze slovenského 

jazyka do českého a nepřišlo se na to hned. 

Baláž – když někdo udělá z anglických článků překlad, to se taky nezjistí. 

Leichmann – pokud tuto lhůtu prodloužíme, nemuselo by to být schváleno ve velkém senátu. 

Zejda – to porovnávání dokumentů má své mouchy. 



strana 6 z 12 

Leichmann – mohu říct, že za své období jsem tento řád nemusel použít, je to pro extrémní 

případy. 

Dvorská – pokud jde o porušení autorského práva, tak pokud by byl odsouzený, tak lhůta 

plyne až od toho pravomocného odsouzení.  

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

 

Hlasování: pro 17 / proti 0 / zdržel se 2; návrh byl přijat.  

4. Vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
 

Pan děkan seznámil senát se změnami. Hlavní změna je ta, že kvórum je stanoveno na 

nadpoloviční většinu všech jejich členů.  

Schlaghamerský – legislativní komise tento řád projednala. Rádi bychom, aby byl přidán 

odstavec týkající se jmenování volební komise do AS fakulty, pokud dojde ke zkrácení 

mandátu senátu z důvodu jeho nečinnosti delší 6 měsíců či k rozpuštění Senátu. Tato 

povinnost VR je již ukotvena ve Volebním řádu AS PřF MU, ale bylo by vhodné ji uvést i v 

tento řádu. 

 

Diskuze: 

Kudrle – měla by tam být i věta, že děkan má pravidelně vyhodnocovat účast členů. 

Leichmann – toto pravidelně dělám. Pokud někdo dlouhodobě chybí, tak to s ním řeším. Před 

zasedání VR je známo, kdo tam bude a kdo se omlouvá. Pokud by se nesešel dostatečný počet 

členů, tak to zasedání VR bude odvoláno.  

Schlaghamerský – upozornil bych na formulace, na které jsme narazili, které se nám nezdály. 

Nakonec jsme zjistili, že jsou opsány ze zákona, takže se s tím nedá nic dělat – čl. 2 bod h), i). 

Leichmann – ano, to tak opravdu je. VR bude fungovat stejně, bude se vyjadřovat k novým 

programům. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity. 

 

Hlasování: pro 17 / proti 0 / zdržel se 2; návrh byl přijat 
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5. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 
 

Baláž – tato zpráva nebyla předložena v termínu daném VŠ zákonem. Můžeme se domluvit na 

tom, že to projednáme na příštím zasedání AS. Anebo to necháme novému senátu. 

Leichmann – výroční zpráva je jen statistický výčet – jaký měla fakulta rozpočet, kolik měla 

studentů, kolik bylo profesur, habilitací atd. 

Schlaghamerský – myslím si, že kvůli této věci bychom se scházet nemuseli. Pro nové 

příchozí by to byl dobrý vstup, aby věděli, za co se vydávají peníze atd. 

Baláž – nebudeme to tedy dnes projednávat. 

 

6. Různé 

 Dofinancování projektů DSP z FPP a Strategický projekt MU) 

Pan děkan informoval senát o projektech, které univerzita dostala. V projektech byly kráceny 

administrativní pozice (ekonom, personalista, …). Byly kráceny i odborné finance. Domluva 

s řediteli je taková, že „odborné finance“ dofinancují jednotlivé ústavy. Administrativní 

pozice dofinancuje fakulta z FPP. 

Diskuze: 

Schlaghamerský – když se píše projekt, tak tady se přímo nabízelo požádat o personální 

náklady. Budou to fakticky noví lidé? Opravdu potřebujeme tyto prostředky v takové 

výši na to, aby nám to běželo? 

Leichmann – projekty podávala MU, tyto prostředky jsou již krácené, v původních projektech 

se žádalo o více peněz.  

Dvorská – rádi bychom měli ty projekty zabezpečené po ekonomické i personální stránce. 

Opravdu to nelze řešit s tím stávajícím stavem. Jedná se o pozice, které byly 

plánovány. Bez toho my nebudeme schopní ty projekty pro ústavy zrealizovat. 

Leichmann – je to pomoc ústavům. Ty projekty se tváří, že je to univerzita/fakulta, ale ti 

konkrétní řešitelé jsou na ústavech. Protože FPP je velký, nabídli jsme řešitelům, že 

oni se postarají o krácení v té odborné úrovni a tyto náklady půjdou 

z centralizovaného FPP. 

Dvorská – po tom krácení si rektorát nechal nějaké peníze, kterými si své pozice saturoval, ale 

fakultní peníze krátil daleko více.  

 

 Návrh na čerpání fondů PřF v roce 2017 

Pan děkan představil plán čerpání fondů pomocí tabulek. Paní tajemnice vysvětlila 

předfinancování a dofinancování investiční části projektů OP VVV. 

Centralizovaný FPP – studie půdních vestaveb, akumulace srážkové vody, oprava bazénku, 

oprava hřebenů střech, AV technika do zasedací místnosti). 

FRIM – přesklení skleníků, úprava objektu Tvrdého, půdní vestavby, změny dispozičního 

řešení objektů 06 a 07, stavební úpravy v pavilonech Ústavu chemie UKB, stavební 
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úpravy v suterénu pavilonu A36 UKB, předfinancování a dofinancování investiční 

části projektů OP VVV, projekt a realizace rekonstrukce optických rozvodů 

počítačové sítě Kotlářské. 

Rezervní fond – výměna finančních prostředků ústavů. 

 

Diskuze: 

Dvorská – jen bych doplnila – studie akumulace a oprava bazénku – tyto akce pro Botanickou 

zahradu se dělaly z jejich hospodářské činnosti. My jsme tyto jejich peníze tímto 

vyměnili, abychom získali zdroj, ze kterého je možné hradit nedaňové výdaje 

(poplatky za členství v mezinárodních organizacích, poplatky za pokuty, nebo 

poplatky za pohoštění) 

Zejda – ohledně té připravenosti aktivit. Znamená to, že se zatím neví, jestli univerzita ty 

peníze dostane? 

Leichmann – univerzita má přislib, že dostane investiční peníze na modernizace. 

Zejda – rektor anoncoval výstavbu výukové nemocnice … 

Leichmann – to je něco jiného. Přislíbené peníze jsou peníze, které jsou součástí rozpočtu 

MŠMT.  

Dvorská – jsou to peníze podobné těm, ze kterých byla vystavěna zelená a modrá etapa 

kampusu. Je to investiční program ministerstva. Fakulta podala návrhy, které by bylo 

možné z tohoto realizovat. 

Kudrle – proč máme ve FRIMu ty malé položky? 

Dvorská – protože to jsou projekty, které se stávají součástí stavby a musí se účtovat 

z investičních finančních prostředků. 

Kudrle – a těch 800 tis. Kč ve FPP?  

Dvorská – jedná se o opravu, výměnu materiálu. 

Mikulík – co pavilon 09, tam by se také mohla udělat studie proveditelnosti stavby? 

Dvorská – objekty 02, 03, 05 – to je plán z roku 2003, už tenkrát byly naplánované vestavby, 

ale z důvodu nedostatku financí to nebylo zrealizováno. 

Leichmann – objekt 09 – prověříme to u paní Mgr. Konečné, z jakého důvodu nebyla tenkrát 

vestavba navržena. 

Dvorská – pokud by se budova 09 prověřovala, tak by se to mohlo vejít do této navržené 

částky. 

Buryška – plánuje se rozšíření i experimentální biologie? 

Leichmann – ta tam je. První s nápadem přišla chemie, jako druhá byla experimentální 

biologie. 

Schlaghamerský – svého času jsem tu prezentoval situaci v kampusu z hlediska průchodnosti 

pro pěší. Dá se počítat s tím, že se v této věci něco podnikne? 

Dvorská – vývoj je zajímavý, projektuje se galerie a má se stavět bazén MU. Správa UKB se 

neustále snaží s tou situací něco dělat.  

Schlaghamerský – šlo o drobné úpravy Studentské ul., protože tam není průchod pro pěší. 

Podmínky jsou partizánské, jsou tam vyšlapané cestičky v trávníku atd. 
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Leichmann – bylo by dobré, aby se ředitel ústavu obrátil na mě a paní tajemnici s formální 

žádostí/stížností o řešení této situace. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát bere na vědomí návrh na čerpání fondů v roce 2017. 

 

Hlasování: pro 18 / proti 0 / zdržel se 1; návrh byl přijat 

 

 Volby AS PřF MU (doc. Gloser) 

Předseda volební komise informoval senát o průběhu voleb – vše probíhá podle plánu; před 

koncem voleb budeme posílat připomínku mailem těm, kteří ještě nehlasovali. 

 

Diskuze: 

Baláž – podařilo se zařídit, aby po přihlášení se do ISu byla upoutávka, že běží volby. 

Zemánek – mám pocit, že ten stav, jak je v ISu nastavený, je v rozporu s volebním řádem. 

Baláž – IS umožňuje, že se volební seznamy generují dynamicky z personálních dat. 

V případě dublovaných členství si lidé mohou zvolit, ve kterém obvodu chtějí volit. 

Toto měli dát vědět komisi týden dopředu, což splnili. To, co jsme netušili je, že 

v okamžiku, kdy jdou volit, si mohou vybrat, ve kterém obvodu budou volit. Myslím 

si, že nedošlo k porušení řádu. Řád už neříká, že se nemohou rozhodnout pro změnu, 

když jim to IS umožňuje. 

Zemánek – oni komisi deklarují svoji příslušnost, kde chtějí volit a nakonec mohou volit 

jinde?  

Baláž – ano, je to jejich volba. 

Zemánek – takže nevíme, kolik voličů máme ve kterém obvodu. 

Baláž – jedná se o 7 lidí na celé fakultě. 

Zemánek – v tom případě to ustanovení ve volebním řádu můžeme zrušit. 

Baláž – ano, při první příležitosti by měl nový senát navrhnout novelu tohoto vnitřního 

předpisu. 

Schlaghamerský – dle mého názoru nebyla naplněna litera tohoto předpisu. Na druhé straně, 

pokud jde o ten věcný záměr, tak tu žádné zásadní pochybení nevidím, protože každý 

může volit jen v jednom volebním obvodu.  

 

 Centrum zahraničních studií (doc. Schlaghamerský) 

Rád bych věděl, jak se vyvíjí situace, kterou jsme projednávali na minulém zasedání (dopis od 

Mgr. Tvrdoňové) 

 

Diskuze: 

Lahoda – kontaktoval jsem Mgr. Tvrdoňovou, aby to sepsala. Bohužel se mi neozvala. 
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Kudrle – nám nešlo jen o připomínky od jednoho, ale chtěli jsme ty špatné zkušenosti od 

různých studentů.  

Lahoda – já za sebe špatné zkušenosti nemám. 

Zejda – minule se tu ozývaly hlasy z řad studentstva, že měli špatné zkušenosti… 

Schlaghamerský – mám pocit, že s novým vedením se to chování centra dočasně zlepšilo. 

Dvorská – CZS přidělává problémy fakultám. Např. dle CZS by měl být INNOLEC vyplácen 

na základě Inominátní smlouvy, ale ZVŠ říká, že externisté vyučují jen na základě 

DPP, nebo DPČ. CZS nezkoumá legislativu ani nevyhodnocuje finanční dopady atd.   

Zejda – minule tu zaznívalo to, že obecný problém je v tom, že se s nimi nedá spojit, že tam 

nejsou v době, kdy tam mají být. Pracují z domu a jsou tam jen pár hodin v týdnu. 

Neodpovídají na maily. Tohle byl obecný povzdech více lidí, jen ho opakuji. Takhle 

si nepředstavuji servisní centrum pro celou univerzitu. 

Kudrle – ano, o tom jsme se bavili minule, jen jsme to chtěli podpořit záznamem nějaké 

komunikace. 

Schlaghamerský – nezbývá, než to předat novému senátu. 

Kudrle – když se takových drobných věcí nashromáždí více, tak už to něco vypovídá. 

Dvorská – CZS se nepovažuje za servisní centrum pro univerzitu. Považují se za někoho, kdo 

řídí ty zahraniční vztahy na univerzitě. Fakulty je platí, ale … 

Buryška – můžeme my, jako senát, vyzvat rektorát, aby se s tím něco udělalo? 

Zemánek – může to zkusit udělat nový senát. 

Schlaghamerský – to by bylo možné, předat tento podnět na dořešení novému senátu. 

 

Návrh usnesení: 

Současný akademický senát žádá senát, vzešlý z právě probíhajících voleb, aby vyhodnotil 

zkušenosti akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací Centra zahraniční 

spolupráce a aby dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně vymezení okruhu osob 

oprávněných provádět výuku. 

 

Hlasování: pro 17 / proti 0 / zdržel se 1; návrh byl přijat 

 

 Popis pracovní činnosti zaměstnanců (doc. Gloser) 

Souvisí tato akce s tím, že se plošně mění popisy práce akademických pracovníků?  

 

Diskuze: 

Dvorská – to souvisí s celkovou změnou v personalistice. Přistoupili jsme na jiný systém 

pracovních smluv. Současné nastavení bylo rizikové, protože se uváděly zdroje do 

pracovní smlouvy. Zdroje financování jsou nyní uvedeny jen na mzdovém výměru. 

Popis práce akademického pracovníka určuje vnitřní mzdový předpis, jehož součástí 

je tarifní tabulka. Dobře placený akademik z PřF má tedy stejný popis práce, jako 

akademik na tarifu jiné fakulty MU. Na to poukázali pracovníci, kteří byli odejiti, 
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protože za stejnou práci by měla být stejná odměna. Proto chceme, aby pro každou 

zakázku měli pracovníci popis práce. Nežádáme, aby to dělali akademici. Na 

ústavech jsou sekretářky/ústavní administrátorky, které se mají o tyto popisy starat, 

např. mohou zkopírovat informace z ISEPu. Tento krok je ochrana, aby Vaše mzda 

odpovídala tomu, co skutečně vykonáváte, aby vás neporovnávali s někým, kdo 

nemá žádné projekty.  

Gloser – děkuji. 

 

 

 Velký senát (doc. Schlaghamerský)  

Zajímalo by mě, jak to na tom velkém senátu vypadá (máme tam nějaké zástupce). Velký 

senát by měl zastupovat fakulty a ne jen zájmy rektorátu.  

 

Diskuze: 

Lahoda/Kudrle – zástupci tu zrovna nejsou. 

Schlaghamerský – zajímalo by mě, zda jsou schopni prosadit svoje názory. Nebo jaká je tam 

nálada vůči naší Fakultě. 

Kudrle – domnívám se, že to je snaha o unifikaci, že to není zlý záměr. Otázkou je, kde je ta 

hranice. 

Schlaghamerský – my už s tím nic neuděláme, … ale snad ti, kteří budou pokračovat, … nebo 

se nechají zvolit do velkého senátu… 

Dvorská – ve Strategickém projektu MU si rektorát udělal tzv. „maticové řízení“. V podstatě 

on chce řídit naše lidi na fakultách. Podle Organizačního řádu je může řídit 

metodicky, ale z rektorátu je chtějí řídit fakticky. Toto je zásah do samosprávy 

fakult, který není v souladu se ZVŠ. Rektorát má snahu všechno fakticky řídit, ale 

když máme problém (režie v OP VaVPI aj.), tak se nic nedovíme, ničeho se 

nedovoláme. 
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7. Prezence 

Zaměstnanecká komora: 

RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (do 17:00), doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D., 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., doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., doc. RNDr. 

Omar Šerý, Ph.D., doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. 

Omluveni: prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., doc. Mgr. Kamil 

Paruch, Ph.D., Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.  

Studentská komora: 

Mgr. Tomáš Buryška, Mgr. Tomáš Havelka, Mgr. Petr Chrást, Bc. Ondřej Kovanda, RNDr. 

Miroslav Krepl, Bc. Marek Lahoda, Bc. Filip Neupauer, Mgr. Filip Smrčka.  

Omluveni: Mgr. Irena Honsnejmanová, Bc. Natálie Nádeníčková, Mgr. Simona Sváčková, 

Mgr. Michaela Tvrdoňová. 

Hosté: 

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská, Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., Iva Klímová, doc. Mgr. 

Tomáš Kašparovský, Ph.D. 

Zapsala: 

Iva Klímová 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil: 

 

 

V Brně dne 10. července 2017    RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 
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