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Čj.: MU-IS/139494/2018/781713/PřF-1 

 

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

které se konalo v pondělí 8. října 2018 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu v areálu Univerzitního 

kampusu Bohunice. 

 

Schválený program jednání: 

1. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 
2. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU. 
3. Směrnice děkana Etický kodex pracovníků PřF MU. 
4. Informace o zprávě Doktorandské komise AS MU. 
5. Různé. 

 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 
2. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF 

MU. 
3. Akademický senát PřF MU projednal směrnici děkana Etický kodex pracovníků PřF MU. 
4. Akademický senát PřF MU byl informován o zprávě Doktorandské komise AS MU. 
5. Akademický senát PřF MU stanovil tyto plánované termíny svých zasedání: 12. listopad 2018, 

10. prosinec 2018 a 11. březen 2019, vždy od 15 hodin. 
 

Přílohy zápisu: 

1. Schválená verze opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 
2. Schválená verze opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU. 

 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/09_zasedani_8_rijna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_1_Podminky_prijimaciho_rizeni_schvalene_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/09_zasedani_8_rijna_2018/zapis_a_prilohy_zapisu/Priloha_2_OD_stipendijni_programy_podzim_2018_schvaleny_signedFile.pdf
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Průběh jednání: 

 

AS PřF MU bylo poskytnuto zařízení na elektronické hlasování. Hlasovalo se tedy pomocí 

elektronického zařízení a zvednutím ruky na vyzvání předsedy senátu. Senátor Kudrle vyjádřil 

nesouhlas s používáním elektronického zařízení.  

 

Michaela Tvrdoňová navrhla, aby se do programu jednání zařadila zpráva o činnosti Doktorandské 

komise AS MU, kterou představí společně s dr. Lízalem. 

 

Hlasování o doplnění bodu o doktorandské komisi do programu: pro 22/proti 1/zdržel se 1 

 

Schválení nového programu zasedání: 
Hlasování: pro 24 / proti 0 / zdržel se 0; program zasedání byl schválen. 

 

1. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení 
 

Proděkan Bochníček představil změny v OD Pravidla a podmínky přijímacího řízení. Hlavní změna 

nastala v tom, že uchazeč se přijímá do programu a hranice pro přijetí na daný program musí být 

pouze jedna. Ale pak se uchazeči nemusí dostat na specializaci v daném programu, kam by chtěli. 

Proto se vymyslel systém koeficientu, kterým se bude násobit počet bodů z přijímacího řízení a při 

vyhodnocení může být brána v potaz preference specializace. Tato změna vychází hlavně z požadavků 

Experimentální biologie. 

 

Diskuze: 
Lízal: V době, kdy se dělaly reakreditace, tak bylo slíbeno, že budou přijímací zkoušky do specializací.    
Na experimentální biologie se akreditovaly 2 programy, aby se vyhovělo požadavkům univerzity, že 
chce co nejméně programů. Ale program Speciální biologie má několik specializací a nově tam byla 
zařazena i velmi oblíbená Molekulární biologie a genetika. Jenže přijímací zkoušky do specializací, jak 
bylo slibováno, se konat nebudou, takže předkládaný návrh je takovým rozumným kompromisem, 
aby studenti byli přijímáni tam, kam primárně chtějí. Ale nevím, co když uchazeč neuvede preferenci? 
Bochníček: Bude muset aspoň jednu uvést, maximálně však 3. 
Baláž: Komplikace nastaly tím, že jsme řídili pokynem snížit počet programů, ale měli jsme to udělat 
tak, jak ostatní fakulty, které se tím vůbec nezatěžovaly. Takže koeficient bude dynamický? 
Bochníček: Koeficient nemusí být uchazečům sdělen. Ani poloha čáry není sdělena. Jisté procento se 
přijme bez přijímací zkoušky a pak na zbylou kapacitu se doberou uchazeči tak, aby to rozumně vyšlo. 
Lízal: Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak ten koeficient se bude dělat až po přijímacích zkouškách, 
aby žádný student nepřišel zkrátka?  
Bochníček: Ještě to není úplně domyšleno, kdy přesně se to bude stanovovat. 
Kašparovský: Vymyšlené je to tak, že student si dá preference a na základě té preference se my ho 
budeme snažit přijmout do té preferované specializace tak, aby ten poslední přijatý neměl méně 
bodů než ten před ním, to znamená, že se dopočítá ten koeficient tak, aby se student dostal do 
specializace, kterou si vybral. Bude to tedy stanoveno zpětně, aby se nepřekročila kapacita. Kdyby se 
mohlo přijímat rovnou do specializací, tak se to teď nemusí řešit. Ale bohužel, interpretace došla 
pozdě, takže jde přijímat pouze do programu. Zákon totiž nezná specializace. Bylo to myšlené tak, že 
se zredukují obory do méně programů. Jediný, kdo to tak udělal, jsme byli my, ostatní to překlopili 
1:1. 
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Bochníček: Jsou vlastně 3 výsledky přijímacích zkoušek – přijat, nepřijat z kapacitních důvodů a 
nepřijat pro nesplnění přijímací zkoušky. A pak teda ještě nedostavil se na přijímací zkoušku. My se 
s panem děkanem ještě po zápisech scházíme, a pokud se někde zapsalo málo studentům, tak těm, 
co se rozeslalo odmítnutí kvůli kapacitním důvodům, tak se umožní dodatečný zápis. Takže je tady 
určitý manipulační prostor. 
Jurasová: Takže student si podává přihlášku do programu a ne do specializace? 
Bochníček: Ano, do programu, kde si může vybrat maximálně 3 specializace. 
Kudrle: Já mám trochu problém s tím, jak nám pan proděkan říkal o tom, že to není ještě úplně 
dotažené. Já kdybych byl student a četl tam: Může si vybrat preferenci specializace. To přece hrozně 
může ovlivnit taktiku. Já bych tam nepsal může, ale bude/nebude. Tohle mi přijde tak volné, že 
student neví, jak se má rozhodnout. 
Bochníček: Je napsané, že uchazeč si může zvolit preferenci, protože ne na všech oborech se 
preference bude udávat. A tam kde preference budou, tak se budou udávat v hierarchii. A to že si dá 
3 preference, tak jeho šance nikterak nesníží.  
Kašparovský: Bohužel, bude to teď pro studenty trochu komplikovanější, ale nic jednoduššího se nám 
nepodařilo vymyslet, protože systém je tak nastaven. 
Lochman: Nešlo by se na ty přijímačky podívat z předchozích let a zkusit ty preference na to 
modelově aplikovat? 
Kašparovský: Ano, profesorka Veselská to provedla a funguje to.  
Culek: Já bych tam ještě doplnil: V některých oborech může být brána v potaz preference 
specializace. 
Hasil: U toho nepřijetí z kapacitních důvodů, šlo by nedávat koeficienty, ale dát tu čáru dostatečně 
nízko? 
Bochníček: To bohužel tak nejde. Seřadí se všichni a pak se udělá jedna čára. 
Vymazal: Takže všichni studenti se stejnou preferencí budou vynásobeni stejným koeficientem? 
Bochníček: Ano, je to tak. 
Vymazal: A nebude to pro studenty netransparentní, když nebudou vědět, jaký byl stanoven 
koeficient? 
Kašparovský: To se nedá stanovit dopředu, protože nevíme, jaké budou preference.  
Bochníček: Podmínky budou pro všechny rovné, to je jasné.  
Hasil: Já bych tu formulaci ještě změnil na: Bude brána v potaz preference. 
Kudrle: Co když si dá student jenom jednu preferenci a na tu se nedostane. Nabídne někdo pak tomu 
studentovi nějaký podobný obor/specializaci, kde je místo a kam by se dostal? 
Bochníček: Ano, v přihlášce je kolonka, kde si může zvolit, že si přeje takovou nabídku dostat. 
 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení. 

Hlasování: pro 24 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

2. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU 
 

Proděkan Bláha představil změny týkající se zejména doktorských studentů a jejich stipendií. Bylo 

potřeba specifikovat procesy. Také se lépe definovalo odebírání stipendií doktorandů.  

 

Diskuze: 

Kašparovský: Ještě bych chtěl doplnit do možností financování studentských stipendií i o Rezervu 
děkana. Aby se šikovným studentům třeba za reprezentaci fakulty dala vyplácet stipendia.  
Tvrdoňová: Jsem ráda, že konečně půjde stipendium odebrat. A ještě bych se chtěla zeptat, kdo 
odebírá stipendium, děkan? 
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Bláha: Odebírá ten, kdo ho přidělil. Ale jde odebrat jen ta částka, která je nad 12 000 Kč. 
Kudrle: Mě zajímá ta praktická realizovatelnost – viděl jsem tam, účast na zahraničních odborných 
akcích. Jak se to bude porovnávat mezi lidmi během roku? Ti co požádají na začátku roku peníze 
dostanou a pro ty na konci roku nezůstanou?  
Kašparovský: Bude se to řídit dle zdroje financování. Jedná se ale o mimořádné stipendium. Třeba 
v případě, že student bude reprezentovat celou fakultu. 
 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů PřF MU. 

Hlasování: pro 26 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

3. Směrnice děkana Etický kodex pracovníků PřF MU 
 

Pan děkan a pan tajemník představili Etický kodex fakulty. Zavádí se kvůli HR Award. Je to v podstatě 

přejatý etický kodex univerzity s drobnými úpravami.  

 

Diskuze: 

Culek: Mohl by pan tajemník vystavit dokument, kde jsou ty změny oproti univerzitnímu kodexu? 
Čermák: Ano, mohl. Ale jak říkám, jsou tam jen drobná doplnění kvůli 40 bodům charty HR Award. A 
taky to máme dvojjazyčně. Od Nového roku to bude povinně u těch dokumentů určených všem 
zaměstnancům fakulty. Překládám to já. 
Vymazal: A nebylo by lepší upravit univerzitní etický kodex? 
Kašparovský: Ono je to složitější, protože o HR Award žádá fakulta a ne univerzita a my nemůžeme 
nutit univerzitu, aby si změnila Etický kodex. 
Čermák: Ono k tomu pravděpodobně dojde, protože v současnosti o HR Award projevila zájem i 
Lékařská fakulta a další. Ale my jsme museli reagovat rychle, protože HR Award je vázaný na některé 
projekty. 
 

4. Informace o zprávě Doktorandské komise AS MU 
 

Předsedkyně studentské komory AS MU Michaela Tvrdoňová informovala o činnosti Doktorské 

komise AS MU. Neúspěšnost Ph.D. studentů je vysoká, v rozmezí 60-70 %. Jako problém se ukazuje 

informovanost a komunikace s Ph.D. studenty. PřF na začátku září pořádala Ph.D. den, který měl u 

studentů úspěch a byla získána důležitá zpětná vazba. Dále by bylo dobré zřídit web se všemi školiteli 

a počtem jejich doktorských studentů. Měla by se taky vylepšit organizace pomoci při výuce a 

definovat počet hodin. Také jsou požadavky na zřízení dětské skupiny. Proděkan Bláha informoval o 

schůzce proděkanů ke změnám Ph.D. studia a návrhu na zrušení kreditů pro PhD studium. 

 

Diskuze: 

Čermák: Zřízení dětské skupiny je obtížné, nemáme na to prostory. 
Kašparovský: Navíc máme 2 areály a musela by se tedy zřídit dětská skupina na dvou místech. 
Momentálně jsme ve fázi hledání vhodných prostor.  
Tvrdoňová: Někteří doktorandi mají problém s ukončením svého studia, protože jejich školitelé jim 
nechtějí umožnit ukončení studia. 
Kašparovský: Tohle se musí říkat oborovým radám, ty pak řeší daný problém.  
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Bláha: Také je potřeba ujednotit podmínky Ph.D. studia na fakultě, v rámci možností. Máme spoustu 
návrhů, jak to vylepšit a pracujeme na tom.  
Lízal: Já bych udělal malé doplnění - proč bychom rádi předali aktivitu i na fakultní senáty? Jsou totiž 
věci, které se dají udělat s vrchu a pak jsou věci, které nemůže nařizovat univerzita, takže se musí 
tlačit zespoda přes oborové komise fakult, na které může tlačit fakultní senát. Jako největší problém 
se ukazuje neinformovanost Ph.D. studentů, kteří jsou ve studiu ztracení a nikdo se o ně nezajímá. Je 
potřeba nastavit podmínky studentům tak, aby se maximalizovala úspěšnost dokončení jejich studia. 
Studenti často neví, kde si mají stěžovat a na fakultách často vládne anarchie a tam by právě senáty 
mohly hrát velkou roli. 
Lochman: Ta statistika doktorského studia je dost tristní. Mají vyšší odpad než bakaláři. Chtěl bych se 
zeptat, v jakém stavu jsou teď akreditace Ph.D. studia? Další tristní věc pro mě jsou přijímačky do 
Ph.D. studia, kdy přijímací komise je v podstatě fraška, protože většina studentů má již domluveného 
školitele a ten řekne, že ho chce a student je tedy přijat. Dále by se měly ujasnit podmínky publikací 
pro ukončení Ph.D. Třeba i na jednotlivých ústavech se to liší – někdo potřebuje 1 publikaci, někdo 
třeba 3. Co se týče zahraničních výjezdů – měsíc ze zákona co je daný je pro nás nedostatečný, ale 
pokud bychom si stanovili například 6měsíční pobyt a dovolili ho sekat po 1 měsíci, tak to naprosto 
ztrácí smysl.  
Bláha: Děkujeme za velké množství podnětů. Jsme si všech těchto věcí vědomi. Musíme ale brát 
v úvahu, jak moc jsme heterogenní fakulta a ty požadavky se liší. Napsat to do jednoho doporučení je 
velmi těžké. Pracuje se na tom. Momentálně se řeší akreditace Bc. a Mgr. studií a teď přichází na řadu 
Ph.D. studium. Chceme to fakultně unifikovat.  
Kašparovský: Bohužel, naše fakulta je tak heterogenní, že unifikovat studium napříč ústavy je 
nemožné. Třeba na fyzice neexistuje hlavní autor na publikaci. Právě proto máme oborové rady, aby 
řekli, co je a co není správné pro daný obor. Budou i hodnotící schůzky, kam dojde člověk zvenku a 
ten nám dá zpětnou vazbu.  
Kudrle: Já jsem hrozně rád, že se to vydává správným směrem. Ale mám pocit, že jdeme po 
formalitách a ne po důležitých věcech. Pro mě je třeba důležité, aby se zřídily dětské skupiny/školky a 
ne Etický kodex kvůli HR Award. 
Kašparovský: Zřízení dětských skupin je běh na dlouhou trať. Na fakultě věci trvají dlouho, ale 
skutečně na tom s panem tajemníkem pracujeme.  
Lízal: Já bych navrhoval, že další jednání o Ph.D. studiu by se dalo jako bod i na některé další zasedání, 
po tom, co se sejde Ph.D. komise s proděkany a vedením univerzity.   
 

5. Různé 
 

Diskuze: 

 

Křešťáková: Měla by se stanovit data dalších zasedání. 
Baláž: 12. 11., 10. 12. 2018 a 11. 3. 2019. 
 
Lízal: Já bych měl dotaz na proděkana Gelnara, který tady není. Chtěl jsem se zeptat, jak se výhledově 
počítá s Nocí vědců na příští rok, protože letos jsem byl s organizací a rozdělením peněz na ústavy 
hrubě nespokojený. 
Baláž: Tak já bych pozval pana proděkana Gelnara na příští zasedání, aby nám podal vysvětlení a 
zprávu o fungování PR oddělení.  
Lízal: Já bych chtěl hlavně upozornit na katastrofickou komunikaci ze strany PR oddělení. Nejen před 
Nocí vědců, ale i v průběhu roku.  
Lochman: Já bych chtěl od PR oddělení slyšet, kam se pohnula příprava webových stránek fakulty. 
Kašparovský: Já mám zprávu, že do konce října by to mělo být hotové.  
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Kruml: Do příští Noci vědců by se mělo definovat, co je vlastně stánek, protože letos v tom byl trochu 
chaos. 
 
Kudrle: Už loni jsem se ptal, jak to vypadá s Cenou děkana a letos jsem nedostal žádný email, takže 
jsem to propásl. 
Kašparovský: Email šel všem ředitelům, kteří mají informace předávat dál na svůj ústav. 
Bláha: Já jsem to posílal všem ředitelům určitě. Pro příště to můžeme třeba dát i na web. 
 
Hasil: Jsou už někde rozpracovaná loga univerzity na závěrečné práce? A šablony těch úvodních 
stránek? 
Kašparovský: Částečně už něco zpracované je, ale ještě to není úplně dotažené. 
 
Baláž: Pan děkan schválil pokyn děkana Mzdové nároky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty, kde je 
zakotveno i odměňování senátorů. Tím bylo naplněno naše usnesení ze dne 12. března 2018 (6. 
zasedání). 
 
Kudrle: Jsem z Kotlářské zvyklý na otevřený děkanát a tady na UKB jsem musel zvonit, abych se dostal 
dovnitř. 
Kašparovský: Všichni máte přístup na kartu, ale můžeme to příště nechat otevřené. 
 
Kašparovský: 14. 12. 2018 od 17:00 bude Vánoční děkanský večírek v Anthroposu, takže jste všichni 
srdečně zváni a doufám, že si uděláte čas. 
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Prezence  
Zaměstnanecká komora:  

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D., RNDr. Martin Culek, Ph.D. (do 17:00), doc. Mgr. Petr 

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

16:30), 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., Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. 

 

Studentská komora:  

Mgr. Petra Fišerová, Bc. et Bc. Jan Janeček (do 17:15), Bc. Lenka Jurasová, Bc. Veronika Křešťáková, 

Bc. Michaela Kubová, Bc. Radim Lískovec, Mgr. Barbora Nežiková, Mgr. Jan Rokos, Mgr. Romana 

Sedmíková, Bc. Vladimíra Šťastná (od 15:50), Bc. Ondřej Vymazal. 

Omluven: Bc. Michal Hubáček. 

 

Hosté:  

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Roman Čermák, M.Sc., doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, prof. RNDr. 

Luděk Bláha, Ph.D., Mgr. Michaela Tvrdoňová, Mgr. Natálie Nádeníčková. 

 

Zapsala:  

Mgr. Natálie Nádeníčková. 

 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil:  

 

 

V Brně dne 5. listopadu 2018       RNDr. Milan Baláž, Ph.D 
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