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Čj.: MU-IS/67177/2018/707480/PřF-1 

Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 
 

které se konalo v pondělí 16. dubna 2018 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu v areálu 

Kotlářská. 

 

Schválený program jednání: 

1. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., 

členem Vědecké rady PřF MU. 

2. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto 

součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2018. 

3. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto 

součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2018. 

4. Schválení opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 

2018. 

5. Schválení rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet 

centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené 

děkanem. 

6. Akreditace 5 bakalářských a 6 magisterských studijních programů z oblasti vzdělávání 

učitelství a dvou nově vzniklých magisterských studijních programů (Ochrana přírody 

a Geoenvironmentální rizika a sanace). 

7. Různé. 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., 

členem Vědecké rady PřF MU. 

2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MU jakožto 

součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018. 

3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet PřF MU jakožto 

součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018. 

4. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních 

prostředků PřF MU v roce 2018. 

5. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na 

rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů. 

6. 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:  

o Biologie se zaměřením na vzdělávání 

o Fyzika se zaměřením na vzdělávání 

o Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání 

o Chemie se zaměřením na vzdělávání 
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o Matematika se zaměřením na vzdělávání 

Navazující magisterské studijní programy:  

o Ochrana přírody 

o Geoenvironmentální rizika a sanace 

o Učitelství biologie pro střední školy 

o Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy 

o Učitelství fyziky pro střední školy 

o Učitelství geografie a kartografie pro střední školy 

o Učitelství chemie pro střední školy 

o Učitelství matematiky pro střední školy 

Přílohy zápisu: 

1. Schválená verze celkového neinvestičního rozpočtu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity jakožto součásti souhrnného rozpočtu MU na rok 2018. 

2. Schválená verze celkového investičního rozpočtu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity jakožto součásti souhrnného rozpočtu MU na rok 2018. 

3. Schválené opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 

2018. 

4. Schválené rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet 

centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené 

děkanem. 

 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_1_rozpocet_MU_2018_NEI_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_1_rozpocet_MU_2018_NEI_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_2_rozpocet_MU_2018_INV_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_2_rozpocet_MU_2018_INV_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_3_Opatreni_dekana_-_Pravidla_rozdelovani_financnich_prostredku_PrF_2018_signed
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_3_Opatreni_dekana_-_Pravidla_rozdelovani_financnich_prostredku_PrF_2018_signed
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_4_Rozpocet_PrF_MU_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_4_Rozpocet_PrF_MU_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/07_zasedani_16_dubna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_4_Rozpocet_PrF_MU_signedFile.pdf
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Průběh jednání: 

Schválení programu zasedání 
Hlasování: pro 20/ proti 0 / zdržel se 0 

 

 

1. Vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním doc. Ing. Pavla 

Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU 
Pan děkan požádal senát o schválení pana doc. Ryanta, Ph.D., jako dalšího člena Vědecké 

rady. Je to expert v oblasti „zemědělských věd“. Pokud bude pan docent schválen, 

budeme na doporučeném lichém počtu členů VR. Celkový počet členů bude stejný, 

jako měla předchozí VR. 

 

Diskuse: 

Kudrle – parita oborů ve Vědecké radě je zachována? Je tam vyváženost? 

Kašparovský – ano. Každá oblast vzdělávání by měla mít alespoň dva odborníky, což máme. 

Některé oblasti mají odborníků více.  

 

Volební komise pro tajná hlasování:  

Navrženi: Dr. Šerý, Bc. Nádeníčková 

Hlasování (Dr. Šerý): pro 19 / proti 0 / zdržel se 1  

Hlasování (Bc. Nádeníčková): pro 19 / proti 0 / zdržel se 1 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU) souhlasí se 

jmenováním doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D., členem Vědecké rady PřF MU. 

 

Skrutátoři: Dr. Šerý, Bc. Nádeníčková 

Tajné hlasování: pro 20 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

2. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu MU 

na rok 2018. 
 

Pan tajemník promítl tabulku s přehledem výnosů a nákladů Přírodovědecké fakulty podle 

jednotlivých zdrojů a předpokládaný zisk fakulty. 
 

Diskuse: 

Kudrle – nárůst nákladů je u mezd a odvodů … 

Čermák – mzdy budou vidět ve druhém příspěvku. Je to jen odhad, který bude předkládat MU 

na ministerstvo.  

Kašparovský – máme jeden z největších nárůstů výnosů na univerzitě. Peníze tečou přes 

výzkum, tam naše fakulta hodně posílila. 
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Leichmann – velká část navýšení je dána příspěvkem na vzdělávací činnost (parametr K), 

k dalšímu navýšení došlo i v IP. 

Baláž – zkusili jste přepočítat, jak by to vypadalo, kdyby se mobility počítaly podle 

ministerských pravidel? Protože my máme pozměněný podíl parametrů A a K a ještě 

máme posíleny mobility oproti ministerským pravidlům. 

Šimon Hilscher – mobility jsou dané rozložením procent, jak každá fakulta připívá k těmto 

mobilitám. Ten balík je daný a pak záleží na tom, kolik do těch mobilit bude chtít dát 

univerzita. Univerzita do mobilit investuje více, než nám dává ministerstvo. Byť 

nejsme největším příjemcem mobilit, tak i tak na tom profitujeme.  

Baláž – loni to byla příčina toho vyrovnání… 

Leichmann – loni jsme měli ztrátu 5 mil. Kč, kterou nám pan rektor dorovnával. 

Šimon Hilscher – to nebyly jenom mobility. Různě se přelévaly parametry a to mělo celkový 

dopad.  

Kudrle – co je to ta doplňková činnost? Pod doplňkem bych si představil trochu něco 

menšího, než je třetina hlavní činnosti. 

Kašparovský – doplňková činnost má různé kapitoly – daňově uznatelné a neuznatelné. 

Doplňková činnost je všechno ostatní kromě výuky a výzkumu. Je potřeba se na to 

dívat z účetního pohledu, to tam musí být kvůli účetnictví. 

Kudrle – takže ty kapitoly jsou malinko zavádějící. 

Kašparovský – ano. Tabulka je tvořena podle zákona. Hlavní činností jsou výuka a výzkum. 
 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet PřF MU jakožto součást 

souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018. 
 

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

3. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 

2018. 
 

Pan tajemník představil investiční rozpočet fakulty. Zmínil investice, které jsou v plánu v roce 

2018 – pořizování strojů, vestavby, stavby aj.  
 

Diskuze: 

Kudrle – jaké jsou plánované investice na fakultní úrovni? 

Čermák – jsou v plánu projektové dokumentace na půdní vestavby na Kotlářské, dostavení 

pavilonu v kampusu, opravy v botanické zahradě atd. 

Baláž – je v plánu nějaká výměna neinvestičních peněz za investiční? 

Čermák – ano, je tam částečně započítaná, výměna 8 mil. Kč již proběhla,   4 mil. Kč 

z neinvestičních peněz (PVČ) ještě proběhne.  

Tvrdoňová – slyšela jsem, že by se měla stavět nová studentská budova v kampusu. 

Čermák – bude to čtyřpatrová budova, kde by mělo být studijní oddělení PřF a LF, výukové a 

konferenční prostory i menza. Budova by měla být propojena s pavilony. Snad to 

ministerstvo schválí a v roce 2019 by se mohlo začít stavět. 

Tvrdoňová – máte představu, jak dlouho ta stavba bude trvat?  
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Čermák – mělo by to být rok až rok a půl. Mohlo by to být relativně rychle postavené, ale 

uvidíme, jak to bude s dodavatelem stavby. Budova by měla stát na ploše před FSpS. 

Vznikne tam i parkování - cca 40 míst. 

Tvrdoňová – je v plánu vytvořit tam „dětskou skupinu“? 

Čermák – ne, to v plánu není. Těch důvodů je několik. 

Kašparovský – tento investiční program nám to neumožňuje. Díky této nové stavbě se uvolní 

určité prostory v kampusu, tam by teoreticky mohl být časem zřízen prostor pro 

„dětskou skupinu“. Máme to v plánu, ale zatím to není aktuální, protože z hlediska 

administrativy to není jednoduché, ale hledáme cestu. 

Lízal – nejsem si jistý, zda máme dost učeben. Nerad bych, aby se „dětská skupina“ dělala 

místo posluchárny. 

Kašparovský – ne, to ne. Bavíme se o malých přidružených posluchárnách – seminárních 

místnostech. 

Lízal – pane tajemníku, zmiňoval jste, že se budou zacelovat „muří nohy“. Kterého pavilonu 

se to týká? K tomu byla nějaká výzva? 

Čermák – jedná se o projekt, který je v plánu min. 2 roky. Týká se to pavilonu č. 8. 

Kašparovský – uvidíme, jak to dopadne. Pokud se to osvědčí, tak budeme zvažovat i další 

pavilony. 

Čermák – těch prostorů na dostavení je v kampusu více. Problém je v tom, že ne u všech 

pavilonů by vzduchotechnika utáhla další laboratoře. Uvidíme, co nám dovolí majitel 

copyrightu. Dostavba je nákladná - cca 15 mil. Kč/pavilon. 

Lízal – počítá se s tím, že se to spojí se stavbou galerie? 

Čermák – to asi ne. Samozřejmě bude snaha sloučit to, co bude možné. 

Kudrle – jak jste zmínil copyright… u nové budovy, která se plánuje, bude tohle nějakým 

způsobem ošetřeno? Abychom neměli podobné problémy, jako byly v kampusu?  

Čermák –  jsme poučeni. Pokud do toho budeme moci mluvit, tak budu prosazovat, abychom 

tam mohli mít funkční věci. 

Lochman – EK se sešla 13. dubna, aby projednala předložené rozpočty a OD. Proběhla 

diskuze k danění, k tvorbě rozpočtu do dalších let (úprava parametrů). Zabývali jsme 

se RIV body, které byly převedeny bez vědomí garanta na LF. Diskutovali jsme 

rozpočet děkanátu, který oproti minulému roku narostl atd.  

Členové EK jednomyslně vyslovili souhlas pro schválení OD i všech předložených 

rozpočtů. 
 
Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet PřF MU jakožto součást 

souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2018. 
 

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

4. Schválení opatření děkana Pravidla rozdělování finančních 

prostředků PřF MU v roce 2018. 
a 
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5. Schválení rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 

na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty 

jednotlivých ústavů, předložené děkanem. 
 

Pan proděkan prof. Šimon Hilscher okomentoval „pravidla“ a zároveň „rozdělení finančních 

prostředků“, protože to spolu úzce souvisí. 

 Pro srovnání uvedl rozdělení parametrů na úrovni MŠMT, univerzity a fakulty 

v loňském i letošním roce. Celkově jsme dostali více v PVČ i v IP.  

 U DSP se počítají jen prezenční studenti (1. – 4. ročník).  

 Celkově byla snaha rozpočet dramaticky neměnit.  

 Jedinou změnou bylo navýšení mobilit z 5% na 10% na úkor RIV bodů, které však 

byly posíleny v rámci celkového univerzitního rozpočtu. 

 V rozpočtu se promítá navýšení v položce přínosu, přičemž narostl i odvod MU - 

požadavek rektorátu. 

 Navýšení centrálních nákladů fakulty a zdanění zůstává na loňské úrovni.  

 Při rozdělování IP zřejmě došlo k neoprávněnému převodu na LF některých RIV 

bodů, které byly převedeny bez vědomí ÚEB.  

 

Čermák - největší faktor nárůstu tvoří mzdy (10 % navýšení tarifů), stěhování do kampusu 

(část studijního oddělení/doktorského studia/personálního oddělení), jisté organizační 

změny, vznik a provoz nového PR oddělení, stravenky, lineární nárůst energií aj.  

 

Kašparovský – ačkoliv jsme nejvýkonnější fakulta, tak máme na děkanátu nejlevnější 

úředníky, proto dochází i k odchodům. Rádi bychom tomu zabránili navýšením platů. 

Snažili jsme se to udělat tak, abychom nezvyšovali daňovou zátěž ústavů, což se nám 

podařilo. 
 

Diskuze: 

Lízal – bude podobná politika doporučena i vedoucím ústavu, aby při navýšení tarifů 

nesnižovali osobní ohodnocení? 

Kašparovský – bylo jim to doporučeno, ale jak si to ředitelé zařídí na svém ústavu, to netuším.  

Leichmann – záleží na tom, s jakou výší rozpočtu ředitelé hospodaří. Pokud ústavy mají 

nárůst, tak to asi půjde. Pokud mají pokles, tak tam asi nějaké redukce budou. 

Baláž – jsou tam i další faktory, které hrají důležitou roli. Rozpočet schvalujeme víceméně 

v loňské struktuře. Nicméně když si uvědomíme, že ministerská pravidla 

nezohledňují počty docentů a profesorů, tak to může přinést příští rok menší 

zemětřesení. 

Kašparovský – pan proděkan zkusil vytvořit rozpočet podle ministerských pravidel, ale … 

raději jsme to odložili, protože by to asi nebylo schváleno senátem. Bude potřeba 

širší diskuze, na kterou nyní není čas. Dnes rozpočet schvalujeme o měsíc dříve. Jsou 

tam dvě „ale“ – rozpočet není schválen senátem MU a za druhé, pan premiér se 

rozhodl, že vytvoří příspěvek na dopravu. Z MŠMT stáhl 300 mil. Kč. Je možné, že 

nám může přijít o něco méně peněz… 

Bartoš – máte nějaký odhad, kolik by to dělalo na fakultu? 

Kašparovský – cca 5 mil. Kč. 

Kudrle – co náš FPP? Poslední dva roky jsme byli z univerzitní úrovně upozorňováni na 

vysoký FPP? Jaké jsou plány? 

Kašparovský – plán je pořád stejný. Ústavy se připravují na to, až skončí OP, poté použijí své 

FPP. Osobně se budu snažit nezvyšovat fakultní FPP. 
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Leichmann – většina ústavů si udržuje FPP kolem ¼ svého rozpočtu. Výjimka je RECETOX, 

NCBR a ÚFE – které mají NPU a tyto ústavy to výrazně zvedají. Až jim tento 

program skončí, tak svůj FPP použijí na to, aby návrat do normálního financování 

nebyl tak strmý. Některé ústavy mohou FPP použít na dofinancování určité skupiny - 

např. když vypadnou granty. 

Kašparovský – ministerstvo slíbilo, že příští rok opět zvedne financování vysokého školství. 

Uvidíme, jak to dopadne. 

Vymazal – univerzita nahradila indikátor „absolventi“, ukazatelem nazvaným „graduation 

rate“. Fakulta to nepřevzala. Chtěl jsem se zeptat, proč a jestli to plánuje? Univerzita 

má navíc cizojazyčné závěrečné práce… 

Kašparovský – nejsem zastáncem přebírat jednotlivé parametry zvlášť, protože takových 

parametrů je celá řada. Viděl jsem spočítaný poměr „absolventů“ vs. „graduation 

rate“ a nebyl to až tak významný rozdíl. Ale ano, budeme nad tím do budoucna 

uvažovat. 

Baláž – je ale možné, že příští rok tam ten parametr „graduation rate“ být nemusí. 

Lízal – změny vah u doktorandů - ten pokles, je způsoben zřejmě tím, že se berou jen ti 

prezenční? 

Šimon Hilscher – ano, snížil se počet studentů, kteří se započítávají. Ústavy, které chtějí mít 

doktorandy v 5., 6., 7. ročníku, tak si tyto studenty musí zaplatit sami ze svého.  

Kašparovský – obecně je vyvíjen tlak, aby se přijímalo méně studentů, kteří budou schopni 

dostudovat a aby se zbytečně nedrželi studenti déle ve studiu. 

Šimon Hilscher – současně to koresponduje s tím „graduation rate“ – kde se počítají všechny 

typy studia dohromady stejnou vahou. 

Nádeníčková – peníze, které ústavy dostanou za mobility - je určeno, co s nimi ústav může 

udělat? Ústav dostává peníze za přijíždějící studenty? 

Šimon Hilscher – mobilita přijíždějících i vyjíždějících studentů se počítá stejně. Musí trvat 

alespoň 1 měsíc. To, jak ústav naloží s penězi, je na politice daného ústavu. 

Kašparovský – kdyby ředitelé ústavu podpořili své studenty stipendii, aby vycestovali do 

zahraničí, tak by si tímto způsobem mohli vylepšit rozpočet. 

Tvrdoňová – je pro nás výhodnější, když student přijede nebo odjede? 

Šimon Hilscher – to je jedno. 

Tvrdoňová – u parametru A se mluvilo o „80%“ (počet kreditů) … Co to znamená? 

Šimon Hilscher – tzn., že z PVČ se oddělí částka na doktorandy. Zbytek se dělí tak, že 20% se 

rozdělí podle toho, k jakým oborům studenti přísluší.  80% se dělí podle skutečnosti, 

jak je to s kredity bakalářského a magisterského studia. 

Tvrdoňová – když na některém ústavu bude student, který získá vyšší počet kreditů než 

ostatní, tak se to nějakým způsobem zohlední? 

Kudrle – to není o studentech, to je o vyučujících. 

Kašparovský – 80% jde tomu, kdo právě učí. Je to motivace učit předměty tam, kde to umí. 

Tvrdoňová – u zaměstnávání cizinců se započítávají i Slováci… Nebojíme se toho, že by 

ředitelé ústavu zaměstnávali spíše Slováky, než Čechy? 

Kašparovský – ne, ten přínos není tak velký, aby se to vyplatilo. 

Tvrdoňová – výhledově do budoucna, připravujeme nějaké „major a minor“ obory? 

Leichmann – ano, to existuje. Na matematice to je s ESF a FI, geologie to má s FF. Zvažují to 

na antropologií.  

Tvrdoňová – kdy se to bude realizovat? Myslím nové akreditace. 

Kašparovský – to už proběhlo. 

Bochníček – v září 2019 by se měli nabírat první studenti podle nových akreditací. 

Leichmann – dvouoborové studium se jen přejmenovalo na „major a minor“  
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Nežiková – počet studentů, který nesmí klesnout pod těch 10% - to je rozděleno zvlášť na 

bakaláře, magistry a doktorandy nebo je to dohromady? 

Kašparovský – je to suma všech studentů. Např. když chceme mít méně doktorandů, musíme 

vzít více bakalářů. 

Kudrle – jak dlouho se ještě bude splácet kampus? 

Leichmann – asi 15 – 20 let. To nás ale nemusí až tak trápit. Ministerstvo si tu část strhává z 

rozpisu MU, aby se ty peníze nemusely posílat zpět. 
 
 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních 

prostředků PřF MU v roce 2018. 
 

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

Návrh usnesení: 

Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2018 na rozpočet 

centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů. 
 

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

6. Akreditace pěti bakalářských a šesti magisterských studijních 

programů z oblasti vzdělávání učitelství a dvou nově vzniklých 

magisterských studijních programů (Ochrana přírody a 

Geoenvironmentální rizika a sanace). 
 

Pan proděkan Bochníček vysvětlil, proč jsou tyto obory malinko časově posunuté oproti 

ostatním programům, které jsou již schválené.  

Splňujeme ministerská pravidla pro kredity společného pedagogicko-psychologického 

základu, oborové didaktiky s výjimkou Biologie, kde se navyšovaly kredity praxí.  

Studium dvouoborové „major/minor“ bývá výrazně asymetrické, proto jsme udělali to, 

že oborové kombinace, které budou na fakultě, jsme „symetrizovali“.   

 

Doc. Leichmann – rád bych něco doplnil k „učitelství“. Oborová symetrie se musela 

vyrovnat, protože ředitelé středních škol potřebují absolventy, kteří budou mít vyvážené 

vzdělání „chemie/fyzika“ (50/50). Nechtějí chemika s malou znalostí fyziky a naopak. 

Spor se vedl i o to, že „učitel“ na střední škole by měl být více odborník, než psycholog. 

Původně většina kreditů měla být na psychologicko-pedagogický základ, na odborné 

předměty zbývalo málo prostoru, proto byli děkani přírodovědeckých fakult na 

ministerstvu vyjednávat jiné podmínky, což se nakonec podařilo, ale zároveň se to celé 

pozdrželo. 

 

Program „Geoenvironmentální rizika a sanace“ je financován z projektu MUNI 4.0, kde 

bylo cílem, aby se na fakultách vyskytovaly prakticky zaměřené programy. Program 

vychází z poptávky jednotlivých firem, protože se zatím nikdo na sanace a 
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environmentální rizika výukově nespecializoval. Pokud se nám to povede, tak by ten 

absolvent měl být inženýr, což byl jeden z požadavků, aby univerzity rozšiřovaly 

inženýrské studium. Spousta aplikovaných firem má raději inženýry než přírodovědce, 

protože umí něco narýsovat apod. Absolvent by měl být schopen navrhovat způsob 

řešení dekontaminace skládek apod.  

 

Doc. Tichý – rozhodli jsme se, že rozšíříme nabídku programů. Celá řada našich studentů 

odchází právě do ochrany přírody a naopak směrem z ochrany přírody je požadavek na 

to, abychom produkovali studenty, kteří jsou více aplikovaně zaměřeni. Snažíme se 

směřovat ty studenty v rámci oborů aplikačním směrem. Program „Ochrana přírody“ by 

nám měl umožnit více specializovat naše studenty tímto směrem, na ochranu přírody. 

 

Diskuze: 

Baláž – kdo jsou potenciální zaměstnavatelé absolventů Ochrany přírody? 

Tichý – agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), různé odbory ochrany přírody na 

krajských úřadech, MŽP, obce atd. Budou to úředníci, kteří budou rozumět nejenom 

právu, správě, ale i ekologii - nakládání s chráněnými živočichy a rostlinami.  

Kudrle – my můžeme udělovat titul „Ing.“? 

Leichmann – ano, to vyplývá z akreditace. 

Křešťáková – učitelská praxe bude v průběhu semestru nebo to bude během zkouškového? 

Bochníček – praxe bude probíhat poslední volný týden před výukou a první týden výuky.  

Křešťáková – a budou studenti omluveni? 

Bochníček – ano, budou. Praxe by měla být v posledním semestru jejich studia, ošetřilo by se 

to prerekvizitami.  

Nádeníčková – mám dotaz k „Ochraně přírody“ – to bude pro absolventy Botaniky a Zoologie 

z bakalářského stupně? 

Tichý – ano. Ochrana přírody bude rozdělena na 2 specializace - Botaniku a Zoologii. 

Nádeníčková – bude o to zájem? 

Tichý – předpokládám, že o to zájem bude. Většina studentů má zájem studovat ochranu 

přírody, než tu odbornou, která se specializuje spíše teoretickým směrem. 

Baláž – specializace bude dobrá pro AOPK 

Tichý – výstup je širší. Větší firmy mají zájem o své biology. 

Jurasová – když bude praxe k oběma oborům, tak… studenti si často dělí státnice do dvou 

semestrů. Nebude je to omezovat, protože nebudou mít splněný předmět k jednomu 

oboru? Pak nebudou moci „státnicovat“ … aby to nebyla prerekvizita ke státnici? 

Bochníček – tuto otázku jsme zatím neřešili. Je to dobrý postřeh. Budeme o tom uvažovat. 

Nerad bych, aby to studentům zkomplikovalo život. 

Leichmann – jeden z hodnotitelů učitelských programů byl ředitel gymnázia, který byl rád za 

dlouhou souvislou praxi našich studentů. Díky tomu se student lépe seznámí 

s výukou i s provozem. Přechod do praxe by měl být lepší, mělo by to převážit tu 

nevýhodu se dvěma státnicemi. 

Jurasová – to je výhoda pro budoucí povolání, ale ne pro studenta, když by měl dělat dvě 

státnice během měsíce. 

Kašparovský – naší snahou je, aby student dostudoval. Určitě se nad tím pan doc. Bochníček 

zamyslí, aby to bylo přijatelné pro studenta. Musíme najít kompromis mezi možným 

a chtěným. 

Culek – když se předpokládá, že ti naši absolventi budou umět rýsovat atd., kdo je tohle bude 

učit? 

Leichmann – jsme domluveni s VUT.  
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Kudrle – k Ochraně přírody – jak se to vymezí vůči ostatním oborům, když podobný obor je 

např. na FSS? 

Tichý – to, co my máme vymezeno jako ochranu přírody, tak to je velmi úzká specializace. Je 

zaměřena na kvantitativní hodnocení živočichů, nebo rostlin. Orientuje se to 

především na ekologii, právo atd. 

Kudrle – mně šlo spíše o to, jak to bude z pohledu studenta. Podle čeho se bude rozhodovat? 

Tichý – specializujeme na požadavky lidí, kteří pracují pro ta chráněná území. Překryv 

s okolními univerzitami a fakultou FSS je poměrně malý. Nepočítáme s tím, že 

bychom absorbovali studenty z okolí, z jiných univerzit, ale spíše si je u nás 

vychováme. 

Kašparovský – zkomunikujeme to navenek přes naše PR oddělení, abychom to těm studentům 

více přiblížili. 

 

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: 

 Biologie se zaměřením na vzdělávání 

 Fyzika se zaměřením na vzdělávání 

 Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání 

 Chemie se zaměřením na vzdělávání 

 Matematika se zaměřením na vzdělávání 

Navazující magisterské studijní programy: 

 Ochrana přírody 

 Geoenvironmentální rizika a sanace 

 Učitelství biologie pro střední školy 

 Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy 

 Učitelství fyziky pro střední školy 

 Učitelství geografie a kartografie pro střední školy 

 Učitelství chemie pro střední školy 

 Učitelství matematiky pro střední školy 
 
Hlasování: pro 21 / proti 0 /zdržel se 0 
 
 
 

7. Různé. 

 Transparentní odměňování senátorů PřF – doc. Kašparovský 

Požádal jsem pana tajemníka, aby mi nachystal podklady, jak to probíhá na ostatních 

fakultách.  

Protože nemohu modifikovat mzdový předpis MU, jediná možnost, kterou nyní máme 

je ta, že bych na konci roku na návrh předsedy senátu PřF vyplatil odměny. Osobně se 

mi nelíbí, že byste byli na „výplatní pásce“ děkana. 
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Diskuze:  

Leichmann – jedna z možností je, že by tu odměnu dávali ředitelé ústavu. 

Baláž – ale toto bylo historicky na ústavech různě. 

Leichmann – musela by být dohoda na částce za účast v senátu, komisích atd. 

Kašparovský – problém je v tom, že ředitel podléhá děkanovi. Byl bych rád, aby to bylo 

děláno, aniž bych do toho mohl zasahovat. 

Kudrle – bylo by možné se odvolat na ten předpis MU. 

Kašparovský – to by bylo potřeba, aby se mzdový předpis rozšířil i na fakultní senáty. Otázka 

je, zda by to takhle prošlo. 

Lízal – vyplácet odměnu z ústavů – s tím nesouhlasím, protože ne všechny ústavy mají 

v senátu senátora. Pokud by to měl vyplácet ředitel, mělo by to být ve speciální 

položce. Ohledně velkého senátu - nemyslím si, že by ta změna v senátu prošla, 

protože některé fakulty mají v předpisu, že se jedná o čestnou funkci.  

Kašparovský – možná by nebylo špatné to předložit velkému senátu… upravit statut fakulty 

v rámci novelizace nebude složitý proces. 

Lízal – velký senát nemůže měnit statut fakulty.  

Kašparovský – když se změní nadřízený předpis, tak ten nižší se musí přizpůsobit tak, aby 

byly normy v souladu. 

Bartoš – pokud je FSS jediná, která to má ve statutu, tak kdyby tato změna prošla senátem, 

možná by si ten statut změnila sama.  

Lízal – i kdyby to bylo v tom mzdovém předpisu, tak by to stejně vyplácela fakulta, tedy 

děkan. 

Kašparovský – ano, v tom případě bych to pouze vykonal.  

Jde tu o princip. Vadí mi, že bych vás měl „platit“. Jak potom můžete být nezávislí 

senátoři, když vás budu platit? 

Baláž – vnímám to jako diskriminaci malých senátů, které často dělají větší práci, než ten 

velký. Asi se tedy shodneme na tom, že by odměna měla být ukotvena ve vnitřním 

mzdovém předpisu MU pro všechny akademické senáty.  

Tvrdoňová – nechcete vyzvat i ostatní senáty, aby se na tom usnesli? Kdyby velký senát viděl, 

že s tím všechny senáty souhlasí … 

Baláž – to se stalo, ale ne všechny malé senáty s tím souhlasí… 

Kašparovský – nejdále je PdF. Můžeme počkat, jak to tam dopadne. Všichni ostatní 

vyčkávají. Je to citlivá otázka, do jaké míry je tato funkce nezávislá. Jakmile vás 

někdo platí, tak nejste úplně nezávislí. Pokud by to vycházelo ze mzdového předpisu, 

tak by to bylo něco jiného, do toho děkan nemůže zasahovat, jen to realizuje. 

Baláž – obvyklou výtkou či odpovědí ze strany předsedů fakultních senátů bylo, že velký 

senát to schválil na konci svého funkčního období až pro své následovníky. Říkají, že 

z jejich pohledu by bylo čistší řešení by bylo to odhlasovat také až na konci 

funkčních období pro příští senáty. 

Kašparovský – bylo by dobré, aby naši senátoři z velkého senátu to tam navrhli. 

Vymazal – toto velký senát diskutoval a právě došel k názoru, že to nechce nařizovat 

fakultám. 

Kašparovský – ale tímto se dopouští nerovnosti mezi zaměstnanci MU, což jde proti zákoníku 

práce. 

Leichmann – a co to otevřít na kolegiu rektora? 

Lízal – nemám problém to navrhnout na velkém senátu. Spíše bych viděl cestu oslovit malé 

senáty, aby iniciovaly své senátory ve velkém senátu, aby tuto změnu navrhli. Když 

vystoupíme jako jedna fakulta, tak nebudeme mít takovou šanci. 
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Kudrle – možná je problém i v tom, že senátům vadí to, že by se to mělo vyplácet přímo jim. 

Pokud by se řeklo, že by se to vyplácelo našim nástupcům, tak by souhlas mohlo 

vyslovilo více senátů. 

Tvrdoňová – pokud ti senátoři odměnu nechtějí, tak ji můžou dát na charitu. Já to třeba tak ve 

velkém senátu udělám. 

Kašparovský – píšu si úkol, že to zkusím probrat s panem rektorem. 

Lízal – kdyby se sešli předsedové senátu a řekli si tyto možnosti, tak…  

Baláž – myslím si, že nyní to jde mimo fakultní senáty. 

Kašparovský – trochu se změnila situace tím, že se o tom začalo mluvit. Kdyby se návrh 

udělal tak, že tu odměnu budou dostávat až příští senátoři, v souladu s velkým 

senátem, tak by se diskuze mohla dost posunout.  

Tvrdoňová – dnes jsem byla na senátu PrF. Když se tam tahle otázka řešila, zjistilo se, že 

zaměstnanci dostávali čtvrtletně odměnu za činnost v senátu, studenti nedostávali 

nic. 

Baláž – další argument, aby to bylo nastaveno stejně. 

Lízal – my jsme ti, co to navrhují. Pan rektor by si to musel osvojit… 

Kašparovský – panu rektorovi sdělím naše stanovisko a uvidíme, jak se k tomu postaví. 

 

 

 Baláž – doplnění Volební a mandátové komise  

V tuto chvíli nám v komisi chybí zástupci z Věd o Zemi a z Matematiky. Prosím 

senátory z těchto volebních obvodů, aby na příštím zasedání navrhli vhodné 

kandidáty. 

 

 

 

 Nádeníčková – kolárna už je otevřená? 

 

Čermák – je otevřená, přístupná je na kartu.  

Nádeníčková – dostane se tam každý student na ISIC? 

Čermák – ano. 
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Prezence 

Zaměstnanecká komora: 

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Jiří Bartoš, PhD., RNDr. Martin Culek, Ph.D. (od 15:15), 

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. (do 

17:00), 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., 

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. 

Omluveni: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. 

Studentská komora: 

Mgr. Petra Fišerová, Bc. Michal Hubáček, Lenka Jurasová, Veronika Křešťáková, Bc. Natálie 

Nádeníčková, Mgr. Barbora Nežiková, Mgr. Jan Rokos, Bc. Vladimíra Šťastná, Bc. Ondřej 

Vymazal. 

Omluveni: Bc. Jan Janeček, Bc. Radim Lískovec, Mgr. Romana Sedmíková. 

Hosté: 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Roman Čermák, M.Sc., prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, 

DSc., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., Mgr. Michaela 

Tvrdoňová, Iva Klímová. 

Zapsala: 

Iva Klímová 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil: 

 

 

 

V Brně dne 23. května 2018     RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 

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