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Čj.: MU-IS/38452/2018/671113/PřF-1 

Zápis ze 6. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 
 

které se konalo v pondělí 12. března 2018 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu v areálu 

Kotlářská. 

 

Schválený program jednání: 

1. Vyslovení souhlasu se studijními programy projednanými na minulém zasedání. 

2. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., 

členem Vědecké rady PřF MU. 

3. Prezentace proděkana Gelnara Strategie rozvoje PR na PřF MU. 

4. Odměňování členů AS PřF MU ve vztahu k odměňování členů AS MU. 

5. Různé. 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu 

Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů 

MU s návrhy těchto studijních programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke 

schválení: 

Bakalářské studijní programy: 

 Antropologie 

 Aplikovaná a environmentální geologie 

 Biochemie 

 Ekologická a evoluční biologie 

 Experimentální a molekulární biologie 

 Fyzika 

 Fyzika – nanotechnologie 

 Geografie a kartografie 

 Geologie 

 Chemie 

 Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování 

 Matematická biologie a biomedicína 

 Matematika 

 Životní prostředí a zdraví 

Navazující magisterské studijní programy: 

 Antropologie 

 Aplikovaná a environmentální geologie 

 Aplikovaná geografie a geoinformatika 

 Aplikovaná matematika 

 Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 

 Biochemie 

 Biologie člověka 
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 Botanika 

 Experimentální biologie rostlin 

 Experimentální biologie živočichů a imunologie 

 Fyzika 

 Fyzická geografie 

 Geografická kartografie a geoinformatika 

 Geologie 

 Chemie 

 Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování 

 Matematická biologie a biomedicína 

 Matematika 

 Mikrobiologie 

 Molekulární biologie a genetika 

 Sociální geografie a regionální rozvoj 

 Zoologie 

 Životní prostředí a zdraví 

2. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, 

Dr., členem Vědecké rady PřF MU. 

3. Akademický senát PřF MU vyzývá děkana, aby připravil pravidla a realizoval 

transparentní způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, 

přiměřeně k odměňování členů Akademického senátu MU stanoveném ve Vnitřním 

mzdovém předpisu MU účinném od 29. prosince 2017. 

 



 

strana 3 ze 13 

Průběh jednání: 

Schválení programu zasedání 
Hlasování: pro 21/ proti 0 / zdržel se 0 

 

1. Vyslovení souhlasu se studijními programy projednanými na 

minulém zasedání 

Baláž – Na posledním zasedání jsme tyto studijní programy projednali, jak nám ukládá VŠ 

zákon. Bohužel, až po tomto zasedání se ke mě dostaly vzory usnesení vypracované na 

RMU, dle nichž bychom měli vyslovit případný explicitní souhlas a doporučující 

stanovisko k projednání na vědecké radě. Proto je tento bod na programu opakovaně, 

avšak vzhledem k faktu, že věcně jsme tyto akreditační materiály již projednali, 

bychom mohli omezit rozpravu na minimum. 

Diskuse: 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity 

Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy těchto studijních 

programů a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení: 

Bakalářské studijní programy: 

 Antropologie 

 Aplikovaná a environmentální geologie 

 Biochemie 

 Ekologická a evoluční biologie 

 Experimentální a molekulární biologie 

 Fyzika 

 Fyzika – nanotechnologie 

 Geografie a kartografie 

 Geologie 

 Chemie 

 Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování 

 Matematická biologie a biomedicína 

 Matematika 

 Životní prostředí a zdraví 

Navazující magisterské studijní programy: 

 Antropologie 

 Aplikovaná a environmentální geologie 

 Aplikovaná geografie a geoinformatika 

 Aplikovaná matematika 
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 Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách 

 Biochemie 

 Biologie člověka 

 Botanika 

 Experimentální biologie rostlin 

 Experimentální biologie živočichů a imunologie 

 Fyzika 

 Fyzická geografie 

 Geografická kartografie a geoinformatika 

 Geologie 

 Chemie 

 Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování 

 Matematická biologie a biomedicína 

 Matematika 

 Mikrobiologie 

 Molekulární biologie a genetika 

 Sociální geografie a regionální rozvoj 

 Zoologie 

 Životní prostředí a zdraví 

 

 

Hlasování: pro 21 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

2. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním prof. RNDr. 

Zdeňka Pospíšila, Dr., členem Vědecké rady PřF MU. 

Pan děkan vysvětlil, proč doplňuje VR o dalšího člena a představil kandidáta za matematiku, 

pana prof. Pospíšila. 

Diskuse: 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., 

členem Vědecké rady PřF MU. 

 

Skrutátoři: Dr. Šerý, Mgr. Sedmíková 

Tajné hlasování: pro 21 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

3. Prezentace proděkana Gelnara Strategie rozvoje PR na PřF MU 

Pan proděkan Gelnar představil své kolegyně z PR oddělení – Mgr. Zuzanu Jayasundera, 

Mgr. Gabrielu Dudovou a Ing. Lenku Jaskowiecovou. Seznámil senát s plánem, jakým 

způsobem a na čem bude toto oddělní pracovat. Zmínil se o silných a slabých 

stránkách fakulty, o nutnosti inovovat webové stránky, prezentace na sociálních sítích, 
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o potřebě zvýšit aktivitu vůči středním školám atd. Shrnul, které tištěné materiály se 

připravují. Zmínil se o významných akcích, které budou probíhat na fakultě – 

Inaugurace děkanů, Campus Day, Noc vědců, Open Day aj. Přinesl na ukázku 

brožurky a propagační/reklamní předměty. 

Mgr. Dudová – seznámila senátory s časovou osou - tiskové materiály, události a digitální 

marketing. Připravuje se první vydání fakultního newsletteru (březen/duben). Pracuje 

se na brožurách (v angličtině, rozšířené obory, pro uchazeče o studium) a na knize ke 

100. výročí fakulty.  

V rámci digitálního marketingu se připravují: #hashtagy, webové stránky, které budou 

mít jednotný vizuální styl MU a nový koncept komunikace na soc. sítích.  

Stěžejními akcemi jsou Inaugurace děkanů, dětská univerzita a Campus Day. 

Pozvánka na akce bude v připravovaném newsletteru, v následujícím čísle budou 

informace o průběhu akcí a zhodnocení událostí. 

Mgr. Jayasundera – byť jsme v době digitálních médií, i tištěná propagace je pro nás stále 

důležitá.  

Newsletter – bude zvát na pořádané akce, informovat o zásadních věcech (např. nové 

vedení fakulty), interview s panem děkanem atd. Rády budeme diskutovat a přijímat 

podněty, nápady.  

Brožura v angličtině bude k dispozici pro ústavy, pracoviště. (např. na konference 

atd.) 

Brožura aktivity pro žáky střední školy – referujeme tam o aktivitách pro žáky 

středních škol – korespondenční semináře, letní školy, semináře pro studenty a učitele 

středních škol. Bylo by dobré, aby se do této brožurky dostaly informace ze všech 

našich ústavů. 

Brožura pro uchazeče – nová akreditace - máme v plánu představit tyto programy, 

popsat je přístupnějším jazykem - co u nás studenty čeká, jaké budou mít uplatnění aj. 

Publikace k výročí fakulty – kniha bude zpracována formou encyklopedie. 

Neobejdeme se bez spolupráce s ústavy. Měly by vzniknout týmy za širší vědní obory, 

které by nám pomohly se zpracováním kapitol. Encyklopedie by měla mapovat vývoj 

fakulty od založení po současnost. Mělo by tam být hodně obrázků a krátké texty, 

významné osobnosti a stěžejní témata. Bude to popsané vědecko-popularizační 

formou. Počítáme i s reklamními předměty.  

Inzerce – pravidelně inzerujeme i na Slovensku a budeme v tom pokračovat. 

Reklamní předměty – přemýšlíme o „bio sadě – taška, tužka, flaška“. Čekáme na 

schválení nového vizuálního stylu. Máme v plánu využít šroubovici DNA a motto: 

Věda je mocná/Science is Powerful. 

Ing. Jaskowiecová – bude se zabývat webem, který je potřeba přepracovat tak, aby byl 

efektivnější a jednodušší hlavně pro uchazeče o studium. Bude využita celouniverzitní 

šablona, která bude upravena k fakultním potřebám. Nový web by se mohlo podařit 

spustit na podzim tohoto roku. Bude se snažit cílit na středoškoláky přes Facebook, 

proniknout i na jiné sociální sítě a tato prostředí propojit.  

 

Diskuze: 
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Kudrle – tištěné brožury a encyklopedie – je ale v plánu, že to bude propojeno např. s 

Wikipedií, aby to bylo dostupnější veřejnosti? 

Jayasundera – chceme se dostat do Wikipedie i do odborných/vědeckých sociálních sítí a 

katalogů. Např. na encyklopedii (cca 300 stran) bude napojen digitální obsah na 

webových stránkách fakulty, bude v elektronické podobě. 

Dudová – vše bude tvořit jeden celek (online svět, tištěná forma i reklamní předměty). Nyní to 

musíme nastartovat, aby se to propojilo na všech úrovních. Tištěné materiály mají také 

svůj smysl – výstavy, veletrh práce atd. 

Gelnar – starší generace je ráda, když si odnese tyto tištěné materiály, kterými mohou listovat. 

Je to takový poutač, dárek. 

Jayasundera – všechny brožury jsou na webu v pdf. To, co máme na mysli je interaktivní 

obsah. Rády bychom naši spolupráci rozšířily i na ústavy. 

Lízal – je nějaký nový koncept toho, jak komunikovat se středoškoláky? Mám na mysli 

nějakou aktivní formu, zejména osobní kontakty? 

Gelnar – PR se dělá na 3 základních úrovních – univerzita, fakulta, ústavy. Každý ústav má 

své kontakty na střední školy a vybrané učitele. Je potřeba pořádat letní školy, různé 

kurzy, abychom ty budoucí studenty k nám dostali a ukázali jim, jak to u nás vypadá, 

co máme za vybavení a tím je oslovit.  

Jayasundera – ráda bych upřesnila, kde bude role našeho oddělení. Naše oddělení prezentuje 

fakultu jako celek. Na střední školy by měli chodit studenti našich oborů, organizovat 

by to měly ústavy a my můžeme pomoci ukázat, jak připravit prezentaci, jak to 

prezentovat, dodávat společný obsah za fakultu, materiály atd.  

Dudová – sledujeme průzkumy mezi středoškolskými studenty, kteří plánují jít studovat na 

vysokou školu, a z toho vyplynuly kanály, které nejsou ošetřené, např. ambasadoři 

středních škol. Toto je cesta, kterou bychom rády využily – buď tuto cestu oživit, nebo 

zefektivnit. 

Jayasundera – je potřeba předem a lépe informovat o aktivitách, programech, seminářích a 

akcích, které se u nás dějí. Toto máme v plánu. 

Lízal – nečekám, že by PR oddělení mělo působit přímo na střední školy. Máte v plánu 

zveřejňovat to, co se děje na ústavech za akce? Ústavy často nevědí, co se děje jinde. 

Bylo by dobré se tyto informace dozvědět. 

Jayasundera – plánujeme to. Chceme mít stránku pro středoškoláky na webu (i interaktivně). 

Vše na jednom místě, aby byla celková informovanost. 

Dudová – chceme to doplnit o krátká videa studentů, kteří u nás studují. Přiblížit vědecký svět 

lidem. 

Culek – mám pocit, že se z toho opět stává věda. Studenti jdou po zábavě. Možná by stálo za 

to, navázat kontakt s nějakým umělcem, který by fakultu představil trošku z jiného 

pohledu, aby to nebylo jen vědecko-analytickou formou, aby nebyla obava, že je naše 

škola moc těžká. 

Gelnar – s tímto souhlasíme. Chceme spolupracovat s ústavy, se studenty a upravit web tak, 

aby se to líbilo i studentům. 

Jayasundera – je možné, že fakulta navenek působí jako složitá, a proto třeba nepřitahujeme 

uchazeče o profesní obory. Nyní jsme začali více komunikovat se studenty. Zajímá 

nás, jak reagují na naše marketingové nápady, koncepty, slogany. Např. brožura pro 

uchazeče bude připravena zábavnější formou.  

Jaskowiecová – uvažujeme o nějakém grafikovi, umělci. Osobně bych byla ráda, aby grafika, 

která se bude objevovat na webových stránkách a sociálních sítích byla trošku hravá. 

Aby obory měly jasně danou grafiku, která by v rámci fakulty do sebe zapadala. 

Můžeme do toho zapojit studenty, kteří k fakultě mají blízko, ale je potřeba se udržet 

na hraně, aby grafika nikoho nepopudila. 
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Culek – bylo by dobré studenty informovat o tom, že když vystudují úzce specializovaný 

obor, tak přesto mohou najít uplatnění na trhu, že najdou zaměstnání. 

Dudová – přesně toto máme v plánu. 

Gelnar – spousta lidí může chtít vystudovat chemii, fyziku atd., ale chtějí pracovat v jiném 

prostředí, než akademickém. Musíme se domluvit na tom, jak se budeme prezentovat. 

Budeme rádi, když nám budete dávat podněty a komunikovat s námi. 

Hasil – ohledně brožurky pro uchazeče, studenty - jakým způsobem chcete prezentovat to, co 

po vystudování mohou dělat. Myslím si, že by bylo možné oslovit okresní firmy nad 

50 zaměstnanců, které by nám řekly, jaké požadavky od našich studentů chtějí. Z toho 

bychom dokázali zjistit množství zaměstnatelných absolventů v daném oboru.  

Gelnar – akce tohoto typu dělá CEITEC. Toto je cesta, kterou bychom také měli využít. 

Musíme se začít bavit s těmi lidmi, kteří mohou zaměstnat naše absolventy. Určitě i 

oni mají své představy, co by naši absolventi měli znát a umět. 

Jayasundera – toto je výborná cesta, která nás nenapadla. Určitě chceme začít komunikovat s 

našimi absolventy, s těmi budoucími neztrácet kontakt. Z nich vytipovávat budoucí 

zaměstnavatele, protože většinou pracují v oboru. 

Kašparovský – to organizuje CEITEC? Tam se přeci studovat nedá. 

Jayasundera – organizuje to Centrum pro transfer technologií při univerzitě. 

Kašparovský – studovat se dá jen u nás. CEITEC je vědecká část. Pokud chtějí na CEITEC, 

měli by jít přes Přírodovědeckou fakultu. 

Gelnar – akce se odehrávají tam. CEITEC má úžasný prostor. 

Kudrle – jsem rád, že se plánuje zapojit studenty a že to bude pro studenty. Oproti VUT jsme 

příliš konzervativní. Dostaneme se někdy na takovou úroveň? Díval jsem se na plán k 

oslavám 100. výročí – z toho nic není pro studenty, to je pro historiky. 

Jayasundera – v rámci dneška nemáme šanci prezentovat vše. Ale dobře, pojďme se bavit o 

tom, co bychom studentům, kromě reklamních předmětů, mohli nabídnout?  

Kudrle – pan proděkan mluvil o soustředěních, letních školách … co kdybychom udělali 

přírodovědecký tábor? 

Kašparovský – to nemůžeme. Pokud od studentů nechceme, aby si to zaplatili a chtěli bychom 

jim to poskytnout zadarmo, tak to nejde. My nesmíme, bohužel, podle pravidel MŠMT 

použít prostředky fakulty k jiným než vzdělávacím účelům vlastních studentů. Na 

propagační akce máme omezený rozpočet. Mohl bych se poptat paní kvestorky, zda by 

univerzita uvolnila nějaké peníze a tím nás podpořila. 

Jayasundera – každopádně pro tu oslavu můžeme využít akce Open Day, Noc vědců… Pokud 

tyto aktivity zaměříme na 100. výročí, tak se postaráme o všechny cílové skupiny.  

Dudová – na jaře se dal dohromady náš tým. Řekněme si nyní, jak jsme začali. Koncepce pro 

rok 2019, do čeho investovat čas a jak to naplánovat, to nás teprve čeká.  

Gelnar – chtěli bychom zkusit oslovit sponzory, kteří by nám mohli pomoci zafinancovat 

akce, na které potřebné peníze nemáme, ale tak, aby to bylo v mezích zákona. 

Hyršl – bude elektronický newsletter i v angličtině? Jedná se mi o to, že poslední dobou 

komunikuji se zahraničními univerzitami a tento zpravodaj bych mohl připojit jako 

přílohu. Nebo to mohu přibalit studentům, když jim budu vydávat potvrzení atd. 

Gelnar – uvažovali jsme jen o české variantě, ale anglické verzi nic nebrání, pokud se na tom 

domluvíme. 

Hyršl – ten dopad by to mohlo mít docela velký. Zahraniční studenti i hosté by si to mohli 

odvézt s sebou a tím to šířit v zahraničí. Mohli bychom dostat jednou za čas info, že 

informace byly aktualizovány? 

Kašparovský – newsletter budou pravidelně dostávat všichni zaměstnanci a studenti fakulty. 

Kdo o to nebude mít zájem, může se z odběru naopak odhlásit. 
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Hyršl – s Noci vědců mám tu zkušenost, že nás oslovují rodiče, starší generace s tím, co 

zkoumáme. Chybí jim možnost zúčastnit se nějaké exkurze na pracoviště, nebo akce 

typu „být vědcem na jeden den“. Za tyto akce by si mohli lidé zaplatit. Můžeme 

nabídnout něco, co by zajímalo veřejnost.  

Kašparovský – toto si musí rozhodnout ústavy, zda by chtěly takové akce pořádat. 

Křešťáková – chtěla bych se zeptat na Bioskop, který reprezentuje část Přírodovědecké 

fakulty a vůbec nebyl zmíněný v prezentaci.  

Gelnar – s Bioskopem jsem v kontaktu. V nejbližší době nás čeká jednání s pány děkany PřF 

a LF. Bioskop teď nepatří nikam. Musíme vyvolat jednání a najít způsob, jak Bioskop 

zachránit, protože má velký potenciál. 

Kašparovský – je to všechno v jednání. Musíme nejdříve vydefinovat, komu Bioskop patří, 

poté bude možné Bioskop kofinancovat. 

Gelnar – stejně tak má potenciál i Botanická zahrada, kterou projde ročně 40 až 50 tis. osob.  

Křešťáková – jen bych dodala, že jsem prošla Bioskopem. Díky Bioskopu zde studuji. 

K brožurkám a tištěné formě bych dodala, že to nikdo ze středoškoláků číst nebude. 

Co takhle nějaké video? 

Kašparovský – brožurky jsou určené primárně pro odbornou veřejnost a jako podpora práce 

mezi institucemi. Nemůžeme začít se vším a najednou, musíme začít postupně. Nyní 

nás brzdí to, že čekáme na manuál k novému vizuálnímu stylu. Videa vidím jako 

dobrý nápad, ale nevím, jestli to letos stihneme. 

Gelnar – loni nás oslovil redaktor České televize a chtěl vytipovat různé osobnosti z fakulty. 

Vznikl seriál propagující různé obory. 

Kašparovský – byl to Týden v regionech. Mohli bychom pana redaktora oslovit, aby nám ta 

videa poslal.  

Jayasundera – je tu prostor i pro ústavy a studenty. Za kreativitu by bylo možné studenty 

odměnit stipendiem. 

Tvrdoňová – plánujete spolupráci s PR oddělením MU? Tím by se mohla ušetřit spousta 

peněz. Ohledně promo-videí, např. video Follow Masaryk nebo Vote Masaryk – něco 

z toho převzít a spolupracovat s nimi. 

Gelnar – s univerzitou spolupracujeme, ale propagace fakulty je na jiné úrovni.  

Jayasundera – web nebudeme dělat separátně, budeme používat společný vizuální styl. 

Prezentovat se pomocí MUNI, to je to, co chceme. Budeme více sdílet náš obsah na 

„Studuj na MUNI“. Rádi bychom udělali svoji kampaň.  

Jaskowiecová – pokud univerzita poskytne kampaň, se kterou se budeme moci ztotožnit, tak ji 

určitě využijeme, navážeme a rozšíříme tak, aby propagovala fakultu a prostředí bylo 

propojené.  

Kašparovský – byl bych rád, aby naše stránky byly v jednotném vizuálním stylu MU. Naše 

fakultní stránky jsou nyní koncipovány spíše pro vnitřní, než pro vnější uživatele. Ne 

všechny kampaně MU jsou pro studenty, které bychom chtěli. Na naší fakultě nemáme 

masové studium.  

Nežiková – ráda bych něco dodala k exkurzím. Organizuje to Ústav chemie a RECETOX. 

Kterákoliv střední škola může napsat, domluvit se a pak dojet. Na starost to dostanou 

doktorandi, kteří za to finančně nemají nic. Takže, jak tu zazněla možnost stipendií, 

tak jsem pro. 

Kašparovský – když dostanu podnět z ústavu, tak to stipendium bude možné vyplatit. 

Šťastná – ze své zkušenosti mohu říct, že za mě to bylo o tom, že jsme měli exkurze na 

fakultu – prostě osobní kontakt. Pokud tedy budeme zvát studenty k nám do laboratoří, 

tak to určitě nebude tak drahé, jako třeba video, které má VUT.  

Dudová – mluvíme o tom, co všechno je potřeba udělat. Nechtěli bychom skočit do toho 

nejvyššího levelu on-line komunikace se vším všudy, protože musíme ctít ty 
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prostředky, které máme. Chceme postavit dobré základy a postupně mířit k tomu on-

line světu. Pokud webové stránky jsou ve stavu, v jakém jsou dnes, tak skočit rovnou 

do tak silně propracovaného a zároveň profesionálního obsahu je v podstatě nereálné. 

Šťastná – jen jsem chtěla říci, že to právě nemusí být založeno na těch videích, ale spíše na 

osobní interakci mezi studenty a ústavy. K reklamním předmětům bych ráda dodala, 

že by bylo dobré se zamyslet nad tím, jaké předměty dáváme. 

Tvrdoňová – co kdyby se udělala soutěž pro studenty, aby udělali nějaké promo-video. Ti 

nejlepší by pak mohli být odměněni stipendiem. 

Jayasundera – ano, proč ne. 

Nádeníčková – kdybyste zveřejnili v IS MU inzerát, že za stipendium mohou spolupracovat 

s PR oddělením, tak budete mít spoustu zájemců a pomocníků. 

Jayasundera – ano, i toto by bylo možné. Bez spolupráce se studenty si to neumíme 

představit.  

Kašparovský – budu rád, když bude hodně podnětů, ale pracujme na tom, co můžeme udělat 

do roka. Buďte připraveni, že to všechno nebude ze dne na den. Za rok se můžeme 

sejít a můžeme si říci, co se nám povedlo a na čem je potřeba pracovat. 

Lízal – pokud se chceme prezentovat videem, tak to nemusí být „profi“ kvalita. Ohledně 

reklamních předmětů – výborný reklamní předmět udělala před časem univerzita, což 

byla powerbanka s logem MU.  

Dozvěděl jsem se od kolegů, že některé fakulty na naší univerzitě dělají akce, že 

lidem, kterým rozešlou oznámení o přijetí, tak jim např. telefonují, nebo otevírají 

Skype kanál – mohou mluvit s někým z ústavu a dávat doplňující otázky. Bylo by 

dobré je podobným způsobem přitáhnout k nám. Studenti se rozhodují podle osobního 

kontaktu. 

Kašparovský – toto je ale otázka na ústavy. Obory, které o to budou mít zájem, tak by to 

mohly takto udělat. Je to dobrý podnět. 

Vymazal – rád bych se zeptal na hashtag kampaň, máte už konkrétní představu? 

Jaskowiecová – chceme vytvořit chytlavé hashtagy, které se budou vázat na fakultu. Naši 

grafiku chceme zvizualizovat tak, aby se to celé propojilo s hashtagy.  

Vymazal – vrátil bych se k brožurkám. Náklad 2 000 výtisků. Není to zbytečné? 

Kašparovský – potřebujeme představit nové studijní programy. Chápu, že pro studenta 

brožurka není zajímavá, ale na druhou stranu nám ty brožurky rychle mizí. Můžeme 

snížit náklad, pokud bude potřeba, necháme udělat dotisky.  

Jaskowiecová – brožurky jsou pro rodiče, protože podle výzkumu mezi středoškoláky ve 

většině případů rozhoduje rodič. 

Vymazal – k Ph.D. studiím – kdybych nebyl studentem, který má přístup do IS MU a chtěl si 

najít Ph.D. studia na stránkách Přírodovědecké fakulty, tak to je absolutně nemožné. 

Kašparovský – na tom se pracuje. Dobré pravidlo je, aby ty klíčové informace byly na jednom 

webu, nebo ty weby mít propojené. Budu rád, když se nám to podaří interaktivně 

propojit a rozdělit to pro vnější a vnitřní uživatele. 

Vymazal – měl bych komentář k Bioskopu. Myslím si, že to, co tu chybí, je říct, zda je to naše 

vědecké výukové centrum nebo zda to je univerzity. Mělo by to obrovský potenciál 

medializace. Fakulta by se toho mohla ujmout.  

Kašparovský – rád se toho centra ujmu. Budu radši, když to bude pod fakultou, ale záleží na 

tom, jak se k tomu postaví zakladatel tohoto centra. 

Kudrle – mám jen poznámku k propagačním předmětům. Mám jednu špatnou zkušenost. Měl 

jsem jít do televize se studenty. Chtěli jsme si vzít univerzitní trička kvůli 

reprezentaci, ale na oddělení PR univerzity je po nás chtěli zaplatit. Nakonec to dobře 

dopadlo a trička nám poskytli, ale …  
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Kašparovský – reklamní předměty lze získat zadarmo, ale musí jít žádost přes děkana. Jinak 

se za ty předměty musí zaplatit. 

Kruml – bude se řešit vizuální styl ústavů, nebo si to mohou dělat po svém? 

Jayasundera – představa univerzity je, že by ústavy postupně přešly na tento systém.  

Kašparovský – u ústavů to je dobrovolné. Výhodou toho systému je, že kdykoliv se změní 

vizuální styl, tak se změní automaticky.  

Lízal – zaujala mě univerzita 3. věku.  

Gelnar – když se u nás bude líbit účastníkům, tak vliv starší generace na své děti, vnuky je 

značný. 

 

 

4. Odměňování členů AS PřF MU ve vztahu k odměňování členů AS 

MU 

Baláž – domnívám se, že přijetí tohoto vnitřního předpisu MU zavedlo nerovnováhu mezi 

„velkým“ (AS MU) a fakultním senátem. Oslovil jsem předsedy všech fakultních 

senátů – idea byla sjednotit postup, ale z reakcí vyplynulo, že unifikace mezi fakultami 

není možná. Toto téma je citlivé. Dlouholetou tradicí je členství v senátu považováno 

za čestnou funkci. O proběhlé korespondenci s předsedy byli zevrubně informováni 

jak oba místopředsedové senátu, tak pan děkan. 

 

Diskuze: 

Kudrle – některé fakulty se nad tím chtějí zamyslet, jiné mají ve Statutu, že tato funkce je 

čestná. Některé fakulty jsou pro, zavést to i u nich. Já s odměňováním dříve 

nesouhlasil, ale pokud by se to někde zavedlo, tak bych byl pro to, aby se to zavedlo 

všude stejně. 

Kašparovský – když se to schvalovalo na „velkém“ senátu, tak to bylo nejednoznačné. Pokud 

vám to dává smysl, tak to můžeme zavést. 

Lízal – rád bych k tomu dal shrnující pohled. Primárně se na AS MU jednalo o odměňování 

předsedů a členů komisí. Posuzovali agendu celé univerzity. To množství bylo 

obrovské. Vedle toho byl návrh za samotné zasedání senátu. Diskuze se nakonec 

přikláněla k tomu, aby to nedostávali řadoví senátoři. Výsledek byl ten, že si to pan 

rektor vzal za své a zakotvil to do mzdového předpisu vč. řadových senátorů. Vzniká 

tím nepoměr, protože členové těch komisí udělají mnohonásobně více práce, než 

řadoví senátoři. Osobně si nemyslím, že by odměňování muselo být ve fakultních 

senátech, právě k objemu té práce a případné degradaci toho, že to lidé dělají 

dobrovolně. Pokud se rozhodneme, že si chceme vyplácet symbolickou odměnu, tak to 

můžeme schválit pro senát následující, abychom to neschvalovali sami pro sebe. 

Baláž – dle mého je práce ve fakultním senátu oproti univerzitnímu senátu náročnější. 

S výjimkou minulého funkčního období, kdy proběhla legislativní smršť kvůli novele 

VŠ zákona, tak komise AS MU prakticky neměly žádnou práci. Např. zpracovat 

principy univerzitního rozpočtu jsou stejně náročné, jako u fakultního rozpočtu. Vadí 

mi, že by měla být nastavena rozdílná pravidla, ale každý může mít jiný názor. 

Lízal – nemyslel jsem to ve smyslu, že by naše práce nebyla náročná. Pokud se rozhodneme, 

že i naše komise mají náročnou práci, tak se o tom bavme. Na AS MU stále chodí 

vnitřní předpisy a asi ještě budou. Roli komisí vidím v tom, že na univerzitě hlídá, aby 

byla stejná pravidla na fakultách a aby pohlídaly to, co může uniknout senátům fakult. 
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Vymazal – byl jsem u diskuzí, když se odměňování řešilo ve „velkém“ senátu. Nejdříve jsem 

byl proti, ale diskuze mě přesvědčily, že ta symbolická částka smysl má. Práce v 

senátu je. Pokud tomu lidé mají věnovat svůj čas, tak by za to měli být odměněni. 

Zároveň to může být i motivační. 

Kudrle – mrzí mě, že je ve mzdovém předpisu uvedeno „senát MU“, kdyby tam bylo napsáno 

„senáty“, tak by to bylo vyřešeno. Mzdový předpis jasně říká, komu patří odměna.  

Tvrdoňová – pan rektor to nechtěl fakultám nařizovat. 

Baláž – mzdový předpis nově řeší i odměny pro garanty studijních programů – de facto tedy 

fakultám nařizuje.  

Šindelář – když jsem kandidoval do senátu, tak jsem nepočítal s tím, že bych měl pobírat 

odměnu. Ani si nemyslím, že by odměna motivovala k lepšímu výkonu. Nebylo by 

dobré, jako signál z fakult, kdybychom to striktně odmítli? 

Baláž – proto jsem vyvinul iniciativu – oslovil jsem předsedy senátu, aby byl sjednocený 

postup. Ale každá fakulta se k tomu staví rozdílně. Jednotně to tedy vyřešené nebude, 

nemáme se o co opřít, ale můžeme to dneska zamítnout.  

Tvrdoňová – ve „velkém“ senátu se tento návrh objevil 3×. Senátoři, kteří odměnu nechtějí, 

tak ji posílají na nadaci MU, což se mi zdá jako dobré řešení. 

Lízal – v jednom funkčním období našeho senátu se také debatovalo o možném odměňování.  

Vymazal – ptal jsem se na jiných univerzitách, zda odměny mají. Není to jednotné v rámci 

univerzit, každá fakulta to má nastavené jinak. Je to tedy na nás. Jestli máme pocit, že 

si to zasloužíme, nebo jestli si to zaslouží naši nástupci. 

Kudrle – zákon říká, za stejnou práci stejná odměna. Jedná se o mzdový předpis. Bavme se o 

tom, zda práce ve fakultním senátu je natolik odlišná a natolik nízká pod senátem MU, 

že si nezaslouží žádnou odměnu. To není o usnesení senátu MU, jde o mzdový 

předpis. To má pracovně-právní rovinu. Potom by se mohl někdo cítit ukřivděný.  

Vymazal –  senát MU schválil mzdový předpis. Primárně to bylo podáno tak, že si to senát 

schválí usnesením a rektorát vymyslí, jak to udělat, aby to bylo možné vyplatit. Senát 

si asi neuvědomil, že to bude součástí předpisu. Nebylo to tak od začátku podávané, 

možná proto se o tom nepřemýšlelo v této rovině. 

Baláž – obecně platí to, že my žádnou kolizi ve vnitřních předpisech s tím, že by senátorská 

funkce měla být čestná a neplacená, nemáme. Usnesení, které navrhuji, považuji vůči 

panu děkanovi nikoli za nepřátelské, ale za vstřícné. Věc je samozřejmě citlivá, 

navrhuji tedy tajné hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU vyzývá děkana, aby připravil pravidla a realizoval transparentní 

způsob odměňování za práci ve fakultním Akademickém senátu, přiměřeně k odměňování 

členů Akademického senátu MU stanoveném ve Vnitřním mzdovém předpise MU účinném 

od 29. prosince 2017. 

 

Skrutátoři: Dr. Šerý, Mgr. Sedmíková 

Tajné hlasování: pro 14 / proti 7 / zdržel se 2; návrh byl přijat. 

 

5. Různé. 
 

• Mgr. Tvrdoňová – stávka studentstva 15. 3. 2018 od 12 hod. 

Kontaktovali mě studenti z FSS, že bude stávka studentstva – „#Vyjdi ven“. SKAS MU tuto 

stávku nepodporuje, SKAS PřF to také nepodpoří. Je přihlášeno cca 6 000 lidí z celé ČR.  
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Jen dotaz na pana děkana – jak by to bylo případně s omluvenkou ve vztahu k povinné výuce? 

Diskuze:  

Kašparovský – stávkovat mohou jen zaměstnanci, ale pokud by měl někdo ze studentů 

problém, že se chce zúčastnit, ale nemůže kvůli výuce, tak bych to řešil ve spolupráci 

se studijním oddělením. Byl jsem dotázán, zda bych chtěl na této akci vystoupit. 

Odmítl jsem to. 

 

• Prof. Kudrle – kolárna 

Už je kolárna zkolaudována? 

Diskuze: 

Kašparovský – není, ale urgujeme to. 

 

 

• Dr. Baláž – personální výměna na pozici tajemníka 

Všiml jsem si, že na dveřích je stále vizitka paní tajemnice. 

Diskuze: 

Kašparovský – paní tajemnice se stěhuje, kancelář bude uvolněna co nejdříve. Do konce 

měsíce bude sjednána náprava.  

 

 

• Prof. Kudrle – porucha topení 

Přišel nám mail od pana děkana, že máme uvážit, zda se bude konat výuka. Zatímco 

studentům přišlo hlášení, že výuka se ruší. Navíc na naší budově bylo topení v pořádku. 

Diskuze: 

Kašparovský – požádal jsem pana tajemníka, aby rozeslal informace. Pak jsem se dozvěděl, 

že se někde topí. Bohužel, dával jsem instrukce z kampusu. Prosím, omluvte tento 

šum. 

Fišerová – pravděpodobně asi máme emaily rozdělené na kampus a Kotlářskou, protože já 

jsem takový email nedostala. Zjistila jsem to, až když jsem přijela na Kotlářskou. 

Kašparovský – ano, mně také email nepřišel, i když jsem vydal pokyn k rozeslání. Máme 

„poučení z krizového vývoje“. Snad se to příště nestane.  

 

 

• Dr. Baláž – organizační řád, který je zveřejněn na webu, je to finální verze? 

Diskuze: 

Kašparovský – ne, ještě ne. 

 

 

• doc. Kašparovský – rozpočet 

Projednáváme rozpočet, rozpočítáváme body na ústavy, což je poměrně složitý proces. Až to 

budeme mít, vytvoříme model, který bude podle pravidel, které máme z loňska. Na příštím 

zasedání byste měli dostat ke schválení univerzitní i fakultní rozpočet. 

 

Diskuze: 

Baláž – jaký je odhad, vystačíme si s plánovanými termíny zasedání? 

Kašparovský – myslím si, že ano. 
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Prezence 

Zaměstnanecká komora: 

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Jiří Bartoš, PhD., RNDr. Martin Culek, Ph.D., doc. Mgr. 

Petr Hasil, Ph.D., doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., doc. Mgr. Jan 

Koláček, Ph.D., Mgr. David Kruml, Ph.D., prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., RNDr. Pavel Lízal, 

Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D., RNDr. Ondřej Šerý, 

Ph.D., prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. 

Omluven: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. 

Studentská komora: 

Mgr. Petra Fišerová, Bc. Michal Hubáček (od 15:40), Lenka Jurasová, Veronika Křešťáková, 

Bc. Natálie Nádeníčková, Mgr. Barbora Nežiková, Mgr. Jan Rokos, Mgr. Romana 

Sedmíková, Bc. Vladimíra Šťastná, Bc. Ondřej Vymazal (od 16:00). 

Omluven: Bc. Jan Janeček, Bc. Radim Lískovec. 

Hosté: 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Mgr. Michaela Tvrdoňová, doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., 

Mgr. Zuzana Jayasundera, Mgr. Gabriela Dudová, Ing. Lenka Jaskowiecová, Roman Čermák, 

M.Sc., prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., Iva Klímová. 

Zapsala: 

Iva Klímová 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil: 

 

 

 

V Brně dne 11. dubna 2018     RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 

http://www.muni.cz/people/1353?lang=cs
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