
Strana 1 ze 7 

Čj.:MU-IS/182054/2018/825120/PřF-1 

 

Zápis z 10. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

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

Univerzitního kampusu Bohunice. 

Schválený program jednání: 

1. Informace o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a marketing. 
2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty). 
3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty). 
4. Různé. 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a 
marketing. 

2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU. 
3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU. 
4. Akademický senát PřF MU zvolil Bc. Michaelu Kubovou členkou Legislativní komise AS PřF 

MU. 

Přílohy zápisu: 

1. Schválené znění vnitřního předpisu Statut PřF MU. 
2. Schválené znění vnitřního předpisu Jednací řád Vědecké rady PřF MU. 

 

 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/10_zasedani_12_listopadu_2018/zapis_a_schvalena_zneni_predpisu/Statut_SCI_MUNI_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/10_zasedani_12_listopadu_2018/zapis_a_schvalena_zneni_predpisu/Jednaci_rad_VR_SCI_MUNI_signedFile.pdf
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Průběh jednání: 

 

Schválení programu zasedání: 
Hlasování: pro 21 / proti 0 / zdržel se 0; program zasedání byl schválen. 

 

1. Informace o činnosti oddělení pro vnější vztahy, komunikaci a 

marketing 
 

Mgr. Zuzana Jayasundera informovala o činnosti oddělení. Oznámila, že PR oddělení postupuje dle 

plánu. Byly vydány brožury a letáky a byl udělán web pro středoškoláky s aktivitami fakulty. Dále si 

vydal Navigátor novou studijní nabídkou, který byl rozeslán na střední školy a poskytován zájemcům 

na veletrzích či na ústavech. Pracuje se na publikaci o historii a současnosti Fakulty. Plánuje se inzerce 

v tištěných médiích (Hospodářské noviny, Kam po maturitě). Informovala o proběhlé Noci vědců. 

Fakulta studentům za pomoc zaplatila skoro 200 000 Kč na stipendiích. Účast návštěvníků byla velká. 

Dále fakultu navštívily talentované děti z Ostravy a proběhla MjUNI pro děti ze základních i středních 

škol. Nově ve spolupráci s Bioskopem probíhá Akademie pro středoškoláky. V září také proběhl Open 

day. Z akcí pro veřejnost – Mapathon. Chystají se akce k oslavám 100 let univerzity, Campus day, 

Setkání absolventů, Křest encyklopedie PřF.  

Ing. Lenka Jaskowiecová informovala o prezentaci PřF na sociálních sítích. Na Facebooku roste 

aktivita i počet fanoušků, ale jsou to hlavně studenti PřF a zaměstnanci. Nově je zaveden fakultní 

Instagram. Followeři jsou hlavně studenti, mladí lidé. Dvakrát za semestr se posílá fakultní 

newsletter. Nová web fakulty je ve skluzu, ale pracuje se na tom. Ústavy byly vyzvány, aby posílaly 

náplň na web.  

 

Diskuze: 
Kudrle: Kdyby se Facebooku zaplatilo, dal by nám podrobnější data o fanoušcích na fakultních 

stránkách (např. věkové rozpětí)? 

Jaskowiecová: Můžu zkusit kontaktovat Facebook, ale nemyslím si, že by nám ty data poskytl. 

Culek: Šly by zjistit počty 13-17 let a 18-24? 

Jaskowiecová: Ano, já si to i pamatuji: 13-17 let je to 2,5 %. Fakultní Facebook pro cílovou skupinu 

není moc relevantní. Mnohem relevantnější je Facebook Studuj na Muni. 

Křešťáková: Plánuje se na Instagramu placená reklama? 

Jaskowiecová: Ano, plánuje, dokonce již 2x byla. 

Šindelář: Máme srovnání s Facebookem a Instagramem VUT? 

Jaskowiecová: Pokud bych měla k dispozici analytiky VUT, tak bych byla ráda, ale bohužel nemám, 

takže Vám nemůžu říct. Ale sleduji a hlídám účty VUT, abych měla přehled.  

Vymazal: Mně trošku vadí, že jste nám prezentovala nový vizuální styl a prezentaci v něm nemáte. 

Jaskowiecová: Šablona ještě není k dispozici. 

Kudrle: Já bych byl nejen pro zapojení středoškoláků, ale i pro zapojení našich fakultních studentů. 

Kašparovský: Studenti už se do akcí zapojují, já jsem teď vyplatil zhruba 200 000 Kč na stipendiích jen 

za Noc vědců.  

Jayasundera: Jak řekl pan děkan, tak studenti se zapojují do akcí, jak již zmiňovaná Noc vědců, tak 

Open day, Gaudeamus, MjUni a funguje to velice dobře.  
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Tvrdoňová: Chtěla bych pochválit PR za fakultní Instagram. To je super. Ale osobně mně vadí, že 

máme tolik brožurek. Myslíte si, že to má smysl? Nevyhodí to ti lidi hned jak to dostanou? 

Jayasundera: My jsme chystaly brožury po domluvě s panem děkanem. Momentálně nahrazují 

nefunkční webové stránky Fakulty. A taky letos došlo ke změně studijní nabídky, tak aby to pro 

uchazeče bylo přehledné, tak jsme udělaly Navigátor studiem, který se rozdává na Gaudeamu.  

Tvrdoňová: Plánují se nějaké reklamní předměty? 

Jayasundera: My jsme se v létě dozvěděly z Rektorátu, že začal vyrábět předměty i pro Fakultu (bloky, 

tužky). Což je dobré, protože oni se dostanou na mnohem nižší cenu než my. A za fakultní propagační 

předměty se plánuje power banka, kterou chce pan děkan a nějaké luxusnější předměty. 

Jaskowiecová: My můžeme spolupracovat s Munishopem. Když se s nimi domluvíme na designu, oni 

nám to nechají vyrobit a nám prodají za velkoobchodní ceny. 

Hyršl: Já bych se chtěl zeptat, jak to bude u nového vizuálního stylu s používáním loga univerzity a 

fakulty? 

Kašparovský: Hierarchicky je to tak, že horní levý prostor je pro oficiální logo a fakultní znak se bude 

používat jako pečeť. Šablony pro závěrečné práce se připravují.  

Jaskowiecová: Jsme v kontaktu s Rektorátem, který připravuje manuály, jak postupovat. 

Culek: Já bych se přimlouval, aby tištěná verze byla pořád. Pro mě je to i důvěryhodnější zdroj. 

Vymazal: Chtěl bych podpořit myšlenku, že se bude spolupracovat s Muni shopem a pak se následně 

budou moct propagační materiály prodávat i tam. 

Lízal: Já bych se přimlouval za to, aby na novém webu fakulty byla záložka nejen pro uchazeče, ale i 

pro středoškoláky, protože já když jezdím přednášet na střední školy, tak se mi nechce s sebou tahat 

hromada tištěných materiálů. Ještě bych rád okomentoval fakultní odznáčky. Současná podoba je 

moc malá a není moc viditelná.  

Kašparovský: Já bych ještě řekl, že diplomy pro příští rok budou mít speciální vizuální styl, budou mít 

vyraženou stříbrnou číslici „100“ k výročí univerzity. 

 

2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty) 
 

Děkan Kašparovský informoval o změnách ve Statutu fakulty a o jejich důvodech. Jsou dvě hlavní 

změny:  

1) Definice garanta jakožto osoby přímo podřízené děkanovi. Zvykově to tak bylo, ale nikde to nebylo 

zakotvené a Statut je na to vhodné místo.  

2) Zrušení omezení řetězení funkčních období členů fakultního akademického senátu na maximálně 

dvě po sobě jdoucí období. PřF je jediná fakulta na MU, která toto omezení má, nemá ji ani 

Akademický senát MU. Pokud někdo chce kandidovat do senátu opakovaně, musí pokaždé projít 

volbami a to samo o sobě už je dostatečné síto. „Taky tímto předpisem jdu trochu sám proti sobě, 

protože děkan by si nemohl přát nic jiného než slabý senát, kde jsou všichni členové noví“, uvedl 

děkan Kašparovský . 

 Jediné omezení je nově definováno u předsedy fakultního senátu, který tuto funkci může vykonávat 

nejvýše ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích senátu.   

 

Diskuze: 

Kudrle: K těmto změnám se samozřejmě sešla legislativní komise. Přítomni byli všichni členové, 

kolega Zemánek nebyl přítomen fyzicky, ale své připomínky poslal písemně. Komise se na všem 

shodla, kromě tohoto bodu (zrušení omezení řetězení mandátů senátorů), kdy 3 členové byli proti 



Strana 4 ze 7 

(jmenovitě Kudrle, Zemánek, Schlaghamerský) a 3 členové pro (Lízal, Baláž, Nádeníčková). Takže 

v tomto bodě Vám nemůžu dát žádné doporučující stanovisko Legislativní komise.  

Křešťáková: SKAS se jednotně vyjádřil, že předkládaný návrh podpoří. 

Tvrdoňová: Já bych toto rozhodnutí chtěla moc podpořit, protože pokud je student zvolen 

v doplňujících volbách, vyplýtvá si tak jedno volební období a členem senátu je třeba reálně 5 měsíců 

a ne 3 roky. 

Baláž: Když se podíváte na jiné kolektivní, nikoli tedy na individuální volené funkce, jako např. na 

členy obou komor parlamentu či na obecní zastupitele, nikde se možnost opakované kandidatury 

neomezuje. Navíc považuji toto omezení za nedemokratické, neboť omezuje možnosti voličů 

navrhnout kandidáta a posléze jej volit.  

Kudrle: Já si dovolím mluvit i za mé dva kolegy z Legislativní komise. Nám se nelíbí, že by zrušením 

tohoto předpisu mohli vzniknout tzv. profesionální senátoři. Na některých školách, vím, že na 

ostravské univerzitě, se objevili profesionální studentští senátoři, kteří začali na bakaláři a ještě 

schválně kvůli členství prodlužovali doktorské studium. A když senátorovi vyprší dvě volební období, 

je tady ještě velký senát, kam by mohl kandidovat.  

Kašparovský: Ve velkém senátu nemáme 27 míst, takže by se na všechny nedostalo. Ale já si pořád 

myslím, že jsme na tolik vyzrálá akademická obec, že toto omezení nepotřebujeme.   

Lízal: Já když jsem po dvou volebních období končil v senátu, tak chodili moji kolegové z ústavu a 

znovu mě navrhovali do senátu a já jsem jim horko těžko vysvětloval, že máme takový vnitřní předpis 

a že znova kandidovat nemůžu. Pokud je někdo dobrý senátor a ústav má pocit, že dobře pracuje, 

voliči si ho tam znovu zvolí, takže vzniku profesionálních senátorů bych se nebál. 

Kudrle: Mě požádal kolega Zemánek, abych tady navrhl, že by si to senát tady teď odhlasoval pro 

přespříští senát.  

Baláž: To je přece nesmysl, my to teď schvalujeme pro příští senát, který vzejde z nových voleb a to 

bychom omezili jenom ty, co tady jsou teď podruhé a ne všechny. 

Kašparovský: Já bych to nepodpořil kvůli zmatečnosti. Jsem pro normu platnou v dané chvíli. 

Baláž: Voliči jsou ti, kdo rozhodnou, a člověk přece nikdy neví, jak to ve volbách dopadne. 

Kašparovský: Mě se ptali na Legislativní komisi, proč nemáme omezený mandát ředitelů ústavu, ale 

tam je to těžké, protože na malých ústavech se těžko hledají adekvátní nástupci. Až každý ústav bude 

mít dost široké portfolio kandidátů, tak pak to můžeme zavést.  

Vymazal: Já jsem se chtěl zeptat k novému vizuálnímu stylu MU. My máme ve Statutu fakultní znak. 

Nebude to problematické při schvalování Statutu na AS MU? 

Kašparovský: To by problém být neměl, my ten znak používáme jako pečeť a to s novým vizuálním 

stylem nijak nekoliduje.  

Kudrle: My jsme na Legislativní komisi narazili na ještě jeden zajímavý problém. Kdo vlastně schvaluje 

Etický kodex univerzity? 

Lízal: Na Univerzitě to vydává rektor ve formě směrnice rektora. 

Kašparovský: My se musíme držet univerzitního kodexu. Vlastně jsme tam přidali jen drobné změny 

kvůli HR Award.  

Tvrdoňová: A kontrolu dodržování směrnice vykonává prorektor. 

Kudrle: Mně jde o to, že Etický kodex velkého senátu nikdo neschvaluje. Rektor si ho vydává sám. 

Lízal: Tak o tom můžeme otevřít debatu v senátu MU. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Statut PřF MU. 

Hlasování: pro 22 / proti 1 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 
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3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty) 
 

Děkan Kašparovský informoval o změnách v Jednacím řádu VR PřF MU. Z jednacího řádu byly hlavně 

odstraněny ty body, které se v praxi u VR nepoužívají – např. projednávání nominovaných studentů 

na Cenu děkana (v praxi to projednává kolegium děkana, které je studentům blíže).  

 

Diskuze: 

Kudrle: Tyhle změny také projednala Legislativní komise. Upravili jsme tam pouze nějaké gramatické 

věci. Ve věci JŘ VR PřF MU se komise usnesla na doporučujícím stanovisku. 

Kašparovský: Já jsem byl na jednání Legislativní komise přítomen a tam jsme všechny změny již 

debatovali. 

Vymazal: Já bych se zeptal, proč v Jednacím řádu VR Fakulty neřešíme hlasování o habilitaci či 

profesuře člena VR PřF MU? Vím, že v jednacím řádu VR MU to mají. 

Kašparovský: To i u nás probíhá stejně, tzn. že o habilitaci či profesuře člena VR PřF MU se hlasuje 

v jeho nepřítomnosti a tím se mu vlastně snižuje kvorum.  

Vymazal: Mně jde o to, že v Jednacím řádu VR MU se píše, že takový člen se hlasování neúčastní. 

Fakultní Jednací řád to tam nemá. Já bych to tam doplnil.  

Kašparovský: Pokud chcete, tak to tam můžeme doplnit, ale trochu bych to upravil oproti Vědecké 

radě MU a to následně: „Při projednávání návrhu na jmenování člena Vědecké rady Fakulty 

docentem, případně profesorem, se dotyčný člen Vědecké rady Fakulty neúčastní neveřejné části 

jednání a hlasování o tomto návrhu“.  

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady PřF MU. 

Hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

4. Různé 
 

Baláž: Měla by se vyřešit situace v legislativní komisi. 

Nádeníčková: Jelikož už nejsem studentem fakulty, ale zaměstnanec, tak bych chtěla rezignovat, 

abych uvolnila místo studentům. 

Křešťáková: Já bych za SKAS navrhla Michaelu Kubovou. 

Culek: Kandidátka by se nám mohla představit. 

Kubová: Jmenuji se Michaela Kubová, jsem studentkou botaniky a v červnu bych měla končit Mgr. 

studium, ale chtěla bych jít na Ph.D. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU volí Michaelu Kubovou jako členku Legislativní komise PřF MU. 

Tajné hlasování: pro 23 / proti 0 / zdržel se 0; Michaela Kubová byla zvolena členkou Legislativní 

komise. 

 

Kašparovský: Byla ustanovena komise pro přípravu pravidel nového rozpočtu. Předsedou komise je 

prof. Hilscher a členové jsou další akademici, kteří mají s rozpočtem zkušenosti. Sestavil jsem komisi 

z důvodu, aby se projednala nová pravidla rozpočtu, která chceme přiblížit pravidlům MŠMT. Před 

fixací byla potřeba udělat analýza dat a tam se zjistilo, že u jednoho ústavu došlo k chybě, čili došlo 
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k dalším úpravám, aby se chyba napravila. S panem tajemníkem nastavujeme procesy tak, aby se to 

již příště neopakovalo. 

Čermák: Ředitelům ústavům to bude oznámeno na rozšířeném kolegium 26. 11. 2018.  

Lízal: Mě by zajímalo, jak se budou fixovat čísla studentů v rozpočtu, která jak víme, tak meziročně 

kolísají. 

Kašparovský: Uvažujeme o mechanismu s počtem kreditů, kdy studentům se dá více povinných 

předmětů a bude méně volitelných a udrží se tak nějaký bazální počet kreditů na ústavech. Důležité 

je, že v počtu studentů nesmíme klesnout o více jak 10 %.   

Kudrle: Já bych byl pro to, aby se tato informace šířila i mezi zaměstnance ústavů, aby se vědělo, že 

už jeden student se nerovná cca 80 000 Kč. Že už se nejede na kvantitu, ale na kvalitu.  

Kašparovský: To je dobrá poznámka, píšu si. Uděláme osvětu. Mně už se někteří učitelé ptali, jestli to 

teda znamená,  že musíme nechat všechny studenty dostudovat, ale opak je pravdou.  

Baláž: Já bych měl k tomu poznámku. V rozpočtu se zohledňuje graduation rate a to je velký problém 

na Ph.D studiu, kdy je velká studijní neúspěšnost. A ten pokles 10 % je napříč Bc., Mgr. i PhD. 

studiem. Tak aby to rozpočtová komise dobře zafixovala, abychom potom neklesli moc. 

Kašparovský: Budeme to muset dobře vykomunikovat s ústavy, aby se při nabírání studentů chovali 

rozumně.  

 

Tvrdoňová: Já mám aktuality. Na právech byl novým děkanem zvolen doc. Škop. A druhá věc, o 

víkendu měla Studentská komora akademického senátu MU výjezdní zasedání, kde se diskutovalo o 

blížící se volbě rektora s různými zástupci univerzity. A na pedagogické fakultě vznikla nově 

doktorandská komise. 

 

Kudrle: Já bych chtěl poprosit pana tajemníka, aby se na webových stránkách aktualizovaly 

formuláře, protože je tam ještě staré vedení. 

 

Lízal: Já ještě doplním statistiku úspěšnosti dokončování studia. U nás je to okolo 65 %, teď jsem to 

dohledal. 

Kašparovský: My teď přemýšlíme, jak Ph.D studenty a jejich školitele motivovat, aby nám 

dokončovali. Uvažujeme o nějaké motivační částce při dokončení v řádném termínu. 

 

Hasil: Já bych chtěl ještě upozornit, že odkaz na webových stránkách otvírá zápisy z minulého senátu 

a ne ze současného. 

Baláž: Díky za upozornění, opravím to. 

 

 

 



Strana 7 ze 7 

Prezence  
Zaměstnanecká komora:  

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D., RNDr. Martin Culek, Ph.D. (od 15:10), doc. Mgr. Petr 

Hasil, Ph.D., doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. David Kruml, Ph.D. (od 

16:00), prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D., RNDr. 

Ondřej Šerý, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. 

Omluveni: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. 

 

Studentská komora:  

Mgr. Petra Fišerová, Bc. et Bc. Jan Janeček , Bc. Lenka Jurasová, Bc. Veronika Křešťáková, Bc. 

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

Sedmíková, Bc. Ondřej Vymazal. 

Omluveni: Bc. Michal Hubáček, Bc. Vladimíra Šťastná 

 

Hosté:  

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Roman Čermák, M.Sc., doc. RNDr. Milan Gelnar CSc., prof. RNDr. 

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

Ing. Lenka Jaskowiecová 

 

Zapsala:  

Mgr. Natálie Nádeníčková. 

 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil:  

 

 

V Brně dne 14. prosince 2018       RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 
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