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   Čj.: MU-IS/5443/2019/833805/PřF-1 

 

Zápis z 11. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity 

 

které se konalo v pondělí 10. prosince 2018 od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu v areálu 

Univerzitního kampusu Bohunice. 

 

Schválený program jednání: 

1. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na 
PřF MU. 

2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty). 
3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty). 
4. Opatření děkana Organizační řád PřF MU. 
5. Závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového 

vzdělávání. 
6. Organizační řád centra RECETOX. 
7. Informace o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy pro doktorské studium. 
8. Různé. 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, 
diplomových a rigorózních prací na PřF MU. 

2. Akademický senát PřF MU schválil Statut PřF MU ve znění předloženém děkanem. 
3. Akademický senát PřF MU schválil Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém 

děkanem. 
4. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana Organizační řád PřF MU. 
5. Akademický senát PřF MU projednal závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a 

nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání. 
6. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád centra RECETOX. 
7. Akademický senát PřF MU byl informován o činnosti Doktorandské komise AS MU a 

Platformy pro doktorské studium. 
8. Akademický senát PřF MU zvolil doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a 

mandátové komise AS PřF MU. 

Přílohy zápisu: 

1. Schválené znění opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových 

a rigorózních prací na PřF MU. 

2. Schválené znění vnitřního předpisu Statut PřF MU. 

3. Schválené znění vnitřního předpisu Jednací řád Vědecké rady PřF MU. 

4. Schválené znění Organizačního řádu centra RECETOX. 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/11_zasedani_10_prosince_2018/schvalena_zneni_predpisu/signed-OD_2018_12-Zaverecne_prace.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/11_zasedani_10_prosince_2018/schvalena_zneni_predpisu/signed-OD_2018_12-Zaverecne_prace.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/11_zasedani_10_prosince_2018/schvalena_zneni_predpisu/signed-Statut_SCI_MUNI.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/11_zasedani_10_prosince_2018/schvalena_zneni_predpisu/signed-Jednaci_rad_Vedecke_rady_SCI_MUNI.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_10/verejne_dokumenty_-_zapisy_ze_zasedani_schvalene_dokumenty_navrhy_vnitrnich_pred/11_zasedani_10_prosince_2018/schvalena_zneni_predpisu/signed-Organizacni_rad_RECETOX_schvaleny.pdf
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Průběh jednání: 

 

Schválení programu zasedání: 
Hlasování: pro 18 / proti 0 / zdržel se 0; program zasedání byl schválen. 

 

1. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, 

diplomových a rigorózních prací na PřF MU 
 

Proděkan Bochníček sdělil, že před 3 týdny z Rektorátu kvůli změně vizuálního stylu přišly nové 

pokyny pro zpracování závěrečných prací. Připravily se podle toho nové šablony. V platnost by měly 

vstoupit 1. února 2019. 

 

Diskuze: 
Šindelář: Nemělo by to být k dispozici i v anglickém jazyce? 

Bochníček: Anglické šablony budou, rektorát je ještě nestihl dodat. 

Šindelář: A možnost psaní prací v angličtině? 

Bochníček: To přímo umožňuje Studijní a zkušební řád MU.   

Hyršl: A pokud je práce slovensky, tak název práce má být v češtině? 

Bochníček: Ano, je to tak. 

Hyršl: Na radě experimentální biologie padl dotaz, jestli by bylo možné upravit první stránky, tak, že 

by se tam někde vložil text, že za jazykovou stránku práce odpovídá student. 

Bochníček: V opatření je definovaný nezbytný základ, takže rozšíření o tuto větu je možné. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, 

diplomových a rigorózních prací na PřF MU. 

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

 

 

2. Statut PřF MU (vnitřní předpis fakulty) 
 

Děkan Kašparovský vysvětlil, proč se Statut schvaluje znovu – fakulta dostala negativní stanovisko 

Legislativní komise AS MU, protože byla použita špatná terminologie a to konkrétně pojem 

akreditace. Takže slovo akreditace bylo vyměněno za sousloví oprávnění uskutečňovat studijní 

program. Dále se Statut musel sladit s vnitřním předpisem MU Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů Masarykovy univerzity – student je do programové rady jmenován na návrh 

SKAS, ale pokud tak na výzvu děkana SKAS do 30 dnů neučiní, může studenta jmenovat děkan 

z vlastní vůle. Hrozí totiž nebezpečí z prodlení – pokud by programová rada nekonala, můžeme přijít o 

oprávnění uskutečňovat daný studijní program. Dále bylo potřeba správně vymezit pozici garanta, 

požaduje to již dříve zmíněný vnitřní předpis MU. Poslední změna se pak týká jednotného vizuálního 

stylu. 

 

Diskuze: 
Baláž: Za nepřítomného předsedu Legislativní komise prof. Kudrleho bych jako člen této komise chtěl 
konstatovat, že LK si dopisovala a rozhodla se, že se kvůli těmto změnám nebude scházet, protože se 
jedná jen o technickou změnu oproti minulému návrhu.  
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Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Statut PřF MU ve znění předloženém děkanem. 

 

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

 

3. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty) 
 

Děkan Kašparovský opět vysvětlil, že došlo pouze k technickým úpravám, a to stejně jako u Statutu se 

slovo „akreditace“ změnilo na sousloví „oprávnění uskutečňovat studijní program“. 

 

Diskuze: 

Hyršl: Jak je to se zápisem z Vědecké rady, je veřejně přístupný všem? 

Kašparovský: Ano, již jsme to debatovali a zápisy zveřejníme všem. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém 

děkanem. 

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

 

4. Opatření děkana Organizační řád PřF 
 

Děkan Kašparovský sdělil, že došlo k aktualizaci Organizačního řádu fakulty, protože se jednak 

přestěhovala část děkanátu do UKB a taky v OŘ byla spousta historických reliktů. Oddělení pro vnější 

vztahy bude nově spadat přímo pod tajemníka. Ještě pod něj bude spadat právník a manažer pro 

kvalitu. Tajemník Čermák vysvětlil hierarchii organizačního řádu. Správa budov a IT se oddělilo na dvě 

samostatné pracoviště. 

Diskuze: 

Hyršl: Pojem akreditace by se měl i zde upravit na oprávnění uskutečňovat. 

Čermák: Ano, mám to ve své rozpracované verzi opravené, dneska večer Vám ji ještě odešlu. 

Baláž: I já jsem našel jeden relikt. U kompetencí děkana je uvedeno, že má výhradní právo na 
předkládání návrhů senátu. Chtělo by tam doplnit – s výjimkou jednacího řádu senátu. 
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5. Závěrečná doporučení Komise pro analýzu kvality a nastavení 

požadované úrovně jazykového vzdělávání 

Předseda jazykové komise doc. Lochman shrnul poznatky a závěry z jednání komise s jazykovým 

centrem MU. Hlavní proměna zkoušky z cizího jazyka proběhla před 3 lety, kdy se úroveň stanovila na 

B2 a je členěna podobně jako FCE. Zkouška je složena z 5 částí (poslech, čtení, gramaticko-lexikální, 

psaní, mluvení-prezentace). Zhruba polovina studentů navštěvuje semináře k přípravě na zkoušku. 

Neúspěšnost studentů, kteří na semináře chodili je menší než těch, kteří nechodí. Na začátku studia 

by studenti měli absolvovat rozřazovací test, který by jim indikoval, jakou mají úroveň angličtiny. Dále 

by se měla rozšířit nabídka seminářů v angličtině a studenti by měli dostat zpětnou vazbu, jak se 

v angličtině zlepšili. Také by se mělo učit více základních předmětů v angličtině a během 

magisterského studia by diplomové semináře měly být v angličtině. Vše bylo konzultováno s Centrem 

jazykového vzdělávání. Jsou ochotní všem změnám a požadavkům vyhovět a spolupracovat s námi.  

 

Diskuze: 

Křešťáková: CJV má nově zahraniční lektory a musím říct, že lektor byl docela zmatený a 

nepřipravený. Nedostal asi žádné instrukce. 

Lochman: Ano, paní doktorka Kováčová říkala, že najali zahraniční lektory. 

Kašparovský: Pojďme sepsat všechny požadavky a svoláme schůzku s CJV a vedením fakulty. 

Všianský: Za prvé, náš ústav s CJV už v minulosti komunikoval. Za druhé, naši magisterští studenti 

dospěli k závěru, že je pro ně mnohem jednodušší si udělat certifikát Cambridge FCE, kde mají jasně 

stanoveno, co se po nich bude chtít a mají k tomu studijní materiály, než se přihlásit na fakultní 

zkoušku, na kterou je semináře nepřipraví. 

Lochman: Ano. Dříve CJV zastávalo názor, že semináře by neměly být přípravou na zkoušku, ale teď 

uznali, že by se to mělo změnit. 

Kašparovský: Fakulta je za výuku platí, takže by měli učit tak, jak my chceme. 

Tvrdoňová: Já mám dotaz k prezentacím – zkouší si studenti prezentace během semináře? Protože co 

já vím, tak to moc neprobíhá a mít hned první prezentaci v anglickém jazyce u zkoušky je dost 

náročné.  

Lochman: To jsme na schůzce nedebatovali, ale myslím si, že tady by pomohlo právě zavedení 

diplomového semináře v angličtině. Musí být koherence mezi CJV a fakultou.  

Kašparovský: Já hodlám v lednu svolat pedagogické zástupce, tak já jim to na schůzce přednesu a 

doporučím. 

Šťastná: Je potřeba taková úroveň angličtiny i u studentů učitelství? 

Kašparovský: Tady záleží na tom, co nám nařizuje MŠMT. Zjistím to. 

6. Organizační řád centra RECETOX 
 

Děkan Kašparovský vysvětlil, proč se OŘ mění – bylo potřeba ho aktualizovat. Jednání o nové podobě 

probíhalo ve spolupráci s tajemníkem fakulty. Předseda Legislativní komise prof. Kudrle oznámil, že 

LK se k tomuto předpisu sešla, podala připomínky a ty byly zapracovány. 

 

Diskuze: 
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Baláž: Já mám přesto připomínky. Obecně platí, že na rady ústavu se zvou senátoři zvolení za 

příslušný obvod a vy tam máte pouze jednoho nespecifikovaného senátora. 

Klánová: Náš ústav je součástí větších volebních obvodů a tak nemáme svého konkrétního senátora. 

Vám vadí, že je tam jednotné číslo? 

Baláž: Ano, za to bych se přimlouval. 

Klánová: Dobře, nemáme s tím problém. 

Baláž: Také by mělo být doplněno, že zápis bude zveřejňován a dále by se měla upravit pozice 

garanta studijního programu, dle aktuálního znění. 

Klánová: Dobře. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU schvaluje Organizační řád centra RECETOX. 

 

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

7. Informace o činnosti Doktorandské komise AS MU a Platformy 

pro doktorské studium 
 

Předseda doktorandské komise doktor Lízal informoval o činnosti komise. Na PřF je úspěšnost Ph.D. 

studentů okolo 50 %. Velká rozlišnost napříč fakultou jsou u pomoci při výuce. Rada pro vnitřní 

hodnocení by chtěla stanovit nějaké jednotné podmínky. Dále se objevila revoluční myšlenka, kdy by 

Ph.D. studium nemělo kredity. Na čtvrtek je svolaná doktorská platforma, kde se bude vše diskutovat, 

pozvaní jsou děkani a proděkani všech fakult. FSS je zatím jediná fakulta, která má zakotvenou 

povinnou zahraniční stáž.  

 

Diskuze: 

Šindelář: Tady se mluvilo o tom, že kredity nebudou a teď vidím, že v dokumentu s nimi operujeme. 

Bláha: Teď ano, ale chceme to udělat tak, že kredity jsou převoditelné na hodiny, takže pak nebude 

potřeba operovat s kredity. 

Šindelář: Mě zaujala ta rotace Ph.D. studenta. To si nedokážu moc představit. 

Bláha: To je dost fakultně specifická záležitost. Student si po přijetí může obejít pracoviště a až pak si 

vybrat téma. Není potřeba, aby hned v září měl téma, na kterém bude pracovat. Je to proto, aby měl 

větší možnost poznat pracoviště a všechny jeho možnosti.  

Kašparovský: Mně by se úplně nejvíc líbilo, kdyby se studenti na Ph.D. hlásili už s hotovým a 

zpracovaným projektem, na základě kterého by pak byli přijati. Ale to nejde změnit ze dne na den. 

Kudrle: Mně se ta myšlenka tedy moc nelíbí. Představa, že budu se všemi kandidáty na Ph.D. tvořit 

projekt, to je tedy ztráta času. 

Bláha: Tato praxe, kterou my odmítáme, je na západě běžná. 

Lochman: Já si myslím, že nějaký vklad studenta do Ph.D. studia by mohl některé studenty odradit. 

Třeba kdyby si jenom měli připravit nějakou prezentaci. Pak bych se jich nehlásilo tolik, myslím si. A 

probíhá nějaká diskuze o sjednocení konce studia?  

Bláha: Státní závěrečná zkouška je ze zákona povinná, takže my ji zrušit nemůžeme. 

Šindelář: Já si myslím, že pokud jako školitel chci dobrého studenta, tak je mi jasné, že ho budu muset 

zaplatit. Taky si myslím, že závěrečná práce by se měla hodnotit pouze prošel/neprošel. 

Vymazal: Musíme si uvědomit, že tyto věci by měly být zakotveny celouniverzitně. Platforma se snaží 

stanovit minima, která budou povinná pro všechny napříč univerzitou.  
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8. Různé 
 

Čermák: Došlo ke změně v pokynu děkana Mzdové nároky zaměstnanců Přírodovědecké fakulty. 

Udělaly se dvě menší změny. Vedoucí zaměstnanec ve 3. stupni řízení – náleží mu příplatek min. 

12 000 Kč/měsíčně. Druhá změna nastala u odměn akademického pracovníka (max. z jednoho zdroje 

za jeden měsíc 200 000 Kč) a u neakademického pracovníka (max. u jednoho zdroje za jeden měsíc 

157 000 Kč). Je to dělané kvůli kontrolám a aby se odměny vyplácely průběžně a ne až na konci roku. 

 

Šerý: Musí se dovolit člen mandátové a volební komise a my za Vědy o Zemi navrhujeme doc. Tomáše 

Řezníka. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát PřF MU volí doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., členem Volební a mandátové 

komise AS PřF MU. 

Hlasování: pro 19 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

Tvrdoňová: Já bych se chtěla zeptat, jak to vypadá s dětskou skupinou. Jestli tomu jdeme nějak 

naproti? 

Čermák: Jdeme tomu naproti, ale zrealizuje se to v momentě, kdy mi někdo z ústavů dá pro to 

prostor. 

Nežiková: Já bych doporučila kontaktovat profesorku Klánovou, ta se již o nějaké možnosti zajímala. 

 

Baláž: AS v dubnu roku 2017 přijal usnesení, které zní, cituji: 

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

akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací Centra zahraniční spolupráce a aby 

dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně vymezení okruhu osob oprávněných provádět výuku.“ 

Pokud byste se chtěli tématům z tohoto usnesení věnovat, prosím, připravte vhodné materiály a 

zařadíme danou věc na program některého dalšího zasedání. 

 

Kašparovský: Pozitivní zpráva - minulý týden jsme dostali HR Award Závěrem všechny zvu na 

děkanský večírek, který bude v pavilonu Anthropos.
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Prezence  
Zaměstnanecká komora:  

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D., doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Hyršl, 

Ph.D., doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. (do 16:40), Mgr. David Kruml, Ph.D., prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. 

(od 15:30), RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (od 17:00), doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., RNDr. Ondřej Šerý, 

Ph.D., prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D., Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (od 15:30). 

Omluveni: RNDr. Martin Culek, Ph.D., doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. 

 

Studentská komora:  

Bc. et Bc. Jan Janeček (do 17:05), Bc. Lenka Jurasová, Bc. Veronika Křešťáková, Bc. Michaela Kubová, 

Mgr. Barbora Nežiková, Mgr. Jan Rokos, Mgr. Romana Sedmíková (do 17:05), Bc. et Bc. Vladimíra 

Šťastná, Bc. Ondřej Vymazal. 

Omluveni: Mgr. Petra Fišerová, Bc. Michal Hubáček, Bc. Radim Lískovec. 

 

Hosté:  

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

Luděk Bláha, Ph.D., Mgr. Michaela Tvrdoňová, Mgr. Natálie Nádeníčková, prof. RNDr. Jana Klánová, 

Ph.D., Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA. 

 

Zapsala:  

Mgr. Natálie Nádeníčková. 

 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil:  

 

 

V Brně dne 21. ledna 2019       RNDr. Milan Baláž, Ph.D. 


