Zápis z jednání akademického senátu LDF MZLU
konaného dne 24. května 2004
Přítomni:

dle presenční listiny

Hosté:

Doc. Slonek, Prof. Kantor, Prof. Tlapák, Doc. Brunecký, Doc. Chladil, Ing. Rotrekl

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu z jednání dne 5.4. 2004
Projednání a schváleni zprávy o činnosti LDF za rok 2003
Projednání a schválení Hospodaření LDF za 1. čtvrtletí 2004
Projednání a schváleni Hodnocení dlouhodobého záměru činnosti LDF za rok 2003 a
jeho aktualizace pro rok 2005
5. Projednání a schválení koncepce LDF v pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a
zahraničních stycích
6. Projednání pedagogické dokumentace pro akademický rok 2005/2006
7. Různé

Jednání zahájil a řídil místopředseda senátu, Dr. Jankovský.
Ad 1.
Kontrola zápisu z jednání dne 5. 4. 2004
Zápis byl bez připomínek schválen všemi přítomnými členy AS.
Na základě Usnesení AS LDF ze dne 5.4. 2004 přednesl děkan Slonek rozbor dopadu přechodu
Ústavu jazyků z LDF na MZLU. Byla vedena diskuse k množství podkladových materiálů,
které má vedení fakulty k dispozici, a děkan konstatoval, že nemá dostatečné množství
informací k dalším krokům v souvislosti se vznikem Ústavem jazykových a kulturních studií na
MZLU. Ze strany členů AS byly vzneseny náměty na povinnost členů AS MZLU informovat o
průběhu jednání, stejně jako na nutnost vyjasnit si kompetence akademických senátů LDF a
MZLU.
Usnesení:
AS bere odpověď děkana a připomínky členů AS na vědomí. Na dalším jednání podá
děkan LDF informaci o způsobu řešení postavení Ústavu jazyků na LDF.
Dále byla navržena změna v programu jednání – zařadit jako další bod Různé věnované
dotazům studentů. Změna byla schválena.
Ad 7.
Různé – připomínky studentů
Studenti vyjádřili názor, že přetrvává malá informovanost o jejich možnostech zapojení do
výzkumu. Odpovědný proděkan reagoval s tím, že studenti musejí být sami aktivnější, přičemž
diplomové práce nebo SVOČ jsou také formou výzkumu. Podle AS je míra zapojení studentů
na fakultě nerovnoměrně rozdělena. Bylo poukázáno na skutečnost, že neexistuje jiný systém
zohlednění práce se studenty než v přímé výuce, a že schází koncepční řešení.
Dále byla vedena diskuse ke způsobu ukončení povinných předmětů, pravomocem garanta
předmětu a děkana fakulty, a možnostem studentů ovlivnit znění Studijního a zkušebního řádu.
Opakovaně byla kritizována špatná situace v provozních praxích. Podle názoru studentů není
stávající stav, kdy jsou studenti odkazováni na různé firmy, ideální, a je vhodnější využívat
školní lesní podnik. Navrhují opětovné zavedení provozních praxí na ŠLP Křtiny. Děkan
fakulty odpověděl, že ŠLP je plně vytížen, a protože studenti provádějí výrobní a provozní
praxe nárazově – vnikají problémy s jejich umístěním na ŠLP. AS navrhl otázku praxí řešit

ohodnocením kredity a ponechat studentům možnost vlastní volby, a diskutovat na téma
povinná či nepovinná praxe, resp. její smysl a charakter ve vztahu k dalšímu širokému uplatnění
a profilu absolventů.
Nakonec studenti upozornili na nerespektování zvýšených požadavků na koleje. Děkan LDF
odpověděl, že LDF nespravuje koleje a doporučil obrátit se na AS MZLU.
Usnesení:
AS požaduje zařadit na jednání AS LDF problematiku provozních praxí. AS ukládá
vedení fakulty předložit písemnou zprávu o současném průběhu praxí a koncepci jejich
zabezpečení v dalších letech.
Ad 2.
Projednání a schválení Zprávy o činnosti LDF za rok 2003
V úvodu jednání děkan Slonek stručně uvedl materiál. V diskusi členové AS upozornili na
nepřesnosti ve zprávě – např. chybí systém hodnocení studentů; není uvedeno, zda byly
promítnuty připomínky studentů do optimalizace studijních plánů; gramatické a věcné chyby;
nesouhlasí počty v textu a v tabulkách. Podle děkana fakulty nebyly připomínky studentů
předány novému vedení. Další připomínky byly k celkové úrovni zprávy.
Usnesení:
AS projednal Zprávu o činnosti LDF za rok 2003 a všemi hlasy přítomných členů AS
(11 pro, 0 proti, 0 zdrželo se) ji schválil.
Ad 3.
Projednání a schválení Hospodaření LDF za I. čtvrtletí 2004
Předseda EK Kupčák na úvod uvedl, že ekonomická komise projednala předloženou zprávu, a
přednesl některé připomínky – poplatek za akreditaci brněnské zkušebny nebyl v době
sestavování rozpočtu znám, úklidová služba, překlepy, čerpání rozpočtu u některých ústavů
vyšší než 50 %. V diskusi byl AS vznesen a tajemníkem zodpovězen dotaz na podmínky
smluvního vztahu s úklidovou firmou.
Usnesení:
AS projednal Hospodaření LDF za I. čtvrtletí a bere zprávu o čerpání prostředků na
vědomí.
Ad 4.
Projednání a schválení „Hodnocení dlouhodobého záměru činnosti LDF za rok 2003 a jeho
aktualizace pro rok 2005“
Úvodem děkan Slonek stručně materiál uvedl, dodatečné informace informace ke zprávě
přednesl proděkan Kulhavý. V diskusi AS vznesl dotaz na vyjasnění pojmů akreditace a
evaluace. AS považuje materiál za málo konkrétní nemá potřebné atributy koncepčního
charakteru. Upozornil na neuváděnou spolupráci s některými subjekty (ČAZV) a absenci
výstavby dřevěných domků, uvedených jako prioritu pro rok 2005 děkanem fakulty v jeho
volebním „desateru“. Závěrem zazněla kritika předloženého materiálu s poukazem na jeho
neodpovídající úroveň.
Usnesení:
AS projednal Hodnocení dlouhodobého záměru činnosti LDF za rok 2003 a jeho
aktualizace pro rok 2005 a doporučuje pro příští období větší konkretizaci.

Ad 5.
Projednání a schválení Koncepce LDF v pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti a
zahraničních stycích
V úvodu předsedající rekapituloval genezi usnesení AS LDF z jednání dne 8.12.2003, ve
kterém AS požadoval vypracování rámcové koncepce LDF. V diskusi za vedení fakulty
proděkan Kulhavý vysvětlil smysl materiálu s názvem „Koncepce fakulty“, za který vedení
fakulty považuje „Hodnocení dlouhodobého záměru činnosti LDF za rok 2003 a jeho
aktualizace pro rok 2005“, a který se zabývá prioritami ve vzdělávací a výzkumné činnosti.
Místopředseda AS Jankovský připomněl některé děkanem avizované sliby na předchozích
jednáních senátu, týkající se předložení koncepce a zopakoval požadavky, které vyplynuly
z předchozích jednání AS LDF, kdy bylo požadováno předložení koncepce. Konstatoval, že
předložený materiál není materiálem požadovaným a konstatoval, že vedením fakulty byl
opakovaně předložen odlišně zaměřený materiál. Děkan fakulty poznamenal, že nikdo nemůže
zpracovat koncepci fakulty, protože není známa koncepce MŠMT ČR a Parlamentu ČR.
Členové AS vystoupili se svým výkladem smyslu a poslání koncepčního materiálu, poté bylo
přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
10 hlasů pro přijetí usnesení
1 člen AS se zdržel hlasování
Usnesení:
AS LDF obdržel ke dni 24.5.2004 materiál Aktualizace dlouhodobého plánu rozvoje
vzdělávací, vývojové a ostatní tvůrčí činnosti LDF MZLU v Brně na léta 2005 – 2010 a
Stanovisko děkana k plnění desatera k jednání senátu 5. 4. 2004. Vyslechl ústní záměry
děkana a proděkanů jako podkladové materiály pro jednání o Rámcové koncepci fakulty
v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné činnosti, a zahraničních stycích na jednání
AS dne 5.4.2004. Požadoval předložení Koncepce LDF v pedagogické, vědeckovýzkumné činnosti a zahraničních stycích usnesením ze dne 8.12.2003.
Dle závěrů předchozích jednání ukládá AS LDF do září 2004 vedení fakulty rozpracovat
koncepci (priority) LDF a konkretizovat ji na funkční období 2004-2006.
Ad 6.
Projednání Pedagogické dokumentace pro akademický rok 2005/2006
Na úvod děkan fakulty stručně materiál uvedl. Předsedající seznámil s podkladovými materiály
pro toto jednání, včetně doplňujících zápisů z VR LDF MZLU a Informace ke studiu v
akademickém roce 2004/2005. Požádal pana děkana o upřesnění charakteru předkládaného
materiálu a jeho účelu ve vztahu k akreditačnímu spisu studijních programů. Dotázal se na
nutnost zásadních změny po prvním roce platnosti akreditace stávajících studijních programů.
Děkan fakulty odpověděl, že se jedná o optimalizaci studijních plánů a pedagogickou
dokumentaci pro rok 2005/2006. Zdůraznil, že možné změny byly projednány s akreditační
komisí a fakulta má právo do studijních programů zasahovat. Profil absolventa změněn nebyl.
Další jednání vedli proděkani pro daný studijní program.
Proděkani charakterizovali tvorbu studijních plánů a uvedli, že připomínky budou zohledněny.
Došlo ke snížení roční dotace ze 750 na 644 hodin. Přesedající upozornil na to, že jsou značné
rozdíly mezi jednotlivými verzemi materiálů, které projednala VR LDF a které byly
předloženy AS LDF. Dále upozornil na zásahy do pedagogické dokumentace, které vedly ke
změnám v hodinové dotaci, garantů a skladbě předmětů, absenci profilových předmětů
v některých zaměřeních, a zařazení nových předmětů apod. Před uvedením změn by mělo
vedení fakulty požádat o stanovisko rektora univerzity a případně jeho prostřednictvím
akreditační komisi. Členové AS se dotázali na dílčí předměty, zda byly porovnány sylaby
předmětů z hlediska možného obsahového překrytí, a technické zabezpečení hlavních cvičení.

Usnesení:
AS projednal předložený materiál a vzal jej na vědomí. Doporučuje, aby pedagogická
dokumentace ve všech studijních programech byla formálně jednotná a před vytištěním
byly odstraněny nesrovnalosti a chyby.
Ad 7.
Různé
Informace k dopisu děkana AF Hluška předsedovi AS LDF ve věci zrušení některých předmětů
zajišťovaných AF pro LDF.
Přesedající podrobně seznámil AS s dopisem a přednesl stanovisko rektora. Děkan Slonek
přednesl odpověď fakulty ve věci výuky AF na LDF v dopise rektorovi. Proděkan Kulhavý
seznámil s garantem předmětu Bioklimatologie (RNDr. Hadaš). Proděkan Brunecký podal
informace k dotazu na akreditační komisi. Proděkan Tlapák uvedl, že změna pedagogické
dokumentace byla projednána na jednání pedagogické komise za účasti AF.
AS doporučil projednávat změny s dotčenými ústavy, případně podat novou akreditaci. Dále
poukázal na nejednotný postup ustanovení garantů u jednotlivých studijních programů. AS LDF
materiál projednal, případná odpověď až po projednání s předsedou AS LDF
Děkan Slonek přednesl návrh na zřízení nultého ročníku na LDF. Studium by mělo být
zpoplatněno ve výši 2700 – 3500 Kč za semestr. Členové AS vznesli k návrhu připomínky, na
základě kterých AS LDF nedoporučuje v tomto akademickém roce zřízení nultého ročníku.
AS navrhl uložit těm členům AS LDF, kteří jsou členy AS MZLU podávat informace o jednání,
v případě existenčních problémů svolat neprodleně jednání AS LDF. Současně zazněl návrh na
častější svolávání jednání AS LDF.
Byla podána informace z jednání 5. sněmu RVŠ, program bude na vývěsce senátu. Nakonec byl
vznesl požadavek, aby členové AS LDF měli k dispozici zápis z Vědecké rady LDF.

Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsal: Dr. Král Pavel
Ověřil: Dr. Ing. Libor Jankovský. místopředseda AS LDF

