Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 12. prosince 2005
Přítomni:
Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, Dr.
Ing. Jan Kadavý, Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, RNDr. Petr Rádl, Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc.,
Ing. Luboš Úradníček, CSc., Michaela Čermáková, Bc. Petr Mrnuštík, Bc. Pavel Skřebský,
Ondřej Szkandera, Bc. Lukáš Urban, Ing. Pavel Samec, Ing. Jan Šrajer
Omluveni:
Ing. Karel Drápela, CSc., Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání AS LDF dne 5.12. 2005
2. Inventura činnosti AS LDF ve funkční období 2002-2005
3. Plán práce AS LDF na rok 2006
4. Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AS LDF Horáček. V úvodu představil v návaznosti na Usnesení
AS ze dne 14.11. 2005 zapisovatelku zasedání AS, Ing. Evu Přemyslovskou. Poté následovalo
schválení programu jednání – všech 15 přítomných členů AS LDF MZLU v Brně bylo pro
přijetí navrženého programu.
ad 1)
Při projednávání zápisu ze zasedání AS LDF dne 5.12. 2005 byly vzneseny požadavky na
upřesnění bodu 2) a 3). Po navržených úpravách byl zápis ze zasedání AS LDF dne 5.12. 2005
schválen (13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
Předsedou AS byly dále vzneseny připomínky k usnesením z jednání, v nichž je pověřen k
jednání s proděkany LDF. Konstatoval, že partnerem AS je dle zákona 111/1998 Sb. a
organizačního řádu LDF děkan fakulty. Připomínka se týká zejména jednání o nesouladu mezi
Studijním a stipendijním řádem LDF a MZLU. Po krátké diskusi bylo navrženo předložit
děkanovi LDF požadavek na vysvětlení těchto rozdílů, popř. zjednání nápravy.
ad 2)
V návaznosti na usnesení AS ve věci kontinuity činností předešlého senátu přijatého na
zasedání 14.11. 2005 byla předsedou AS zahájena inventura činnosti AS za období 2003-2005.
V časové souslednosti byla projednána jednotlivá usnesení a v diskuzi hodnoceno jejich plnění.
Jako aktuální a stále trvající byla vyhodnocena následující usnesení:
●
●

●

22.4. 2003 – žádost děkanovi LDF o rozklíčování čerpání mzdových prostředků pracovníky
(přepočtený stav) jednotlivých ústavů (úkol trvá).
10.6. 2003 – žádost děkanovi LDF o zpracování a používání metodiky hodnocení činnosti
ústavů (úkol trvá).
Feuereislem bylo navrženo použít komplexní metodiku hodnocení pedagogické
a vědecké činnosti zpracované prof. Kulou. Maděra poukázal na velmi dobře
zpracovanou metodiku hodnocení pedagogické činnosti navrženou Doc.
Peňázem a navrhl možnost hodnocení po každém semestru. Horáček vznesl
dotaz, zda jsou veřejně přístupné výsledky externí evaluace LDF; jelikož AS
nemá tuto informaci, dohodl se na vznesení dotazu na děkana LDF
8.12. 2003 – uložení děkanovi LDF, aby do konce března 2003 předložil rámcovou koncepci
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●
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●
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●

●

●

fakulty v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a zahraničních styků (úkol trvá).
8.12. 2003 – uložení děkanovi LDF, aby zahájil práce na nové akreditaci nejpozději v roce
2004.
Materiály k akreditaci byly 30.9. 2005 děkanem LDF předloženy prorektorce
Stávkové. Studijní programy nebyly předloženy k projednání AS.
8.12. 2003 – AS poukázal na neaktuálnost informací o LDF na prezentačních panelech v
přízemí budovy B (úkol trvá).
19.1. 2004 – AS ustanovil komisi, která prověří současný stav VA a HS Lednice a navrhne
možnosti výkonu myslivosti na LDF a studia krajinářství v Lednicko-Valtickém areálu (úkol
trvá).
Rádl podal návrh na předložení závěrů komise a ustanovení dalšího jednání.
Horáček předložil možnost spolupráce s ŠLP a společné jednání s LDF a komisí
AS. V závěru byl Feureisel pověřen zpracováním závěrů komise a jejich
předložením AS.
1.3. 2004 – ustanovení ročníkových učitelů
V diskusi bylo zvažováno, zda je tento návrh vhodný a měl by být prosazen, co by
bylo obsahem činnosti „ročníkového učitele“ a zda by nesuploval studijní oddělení,
popř. UIS. Ze strany studentů byl AS předložen požadavek na nutnost lepší
informovanosti nejen nastupujících studentů, ale také studentů vyšších ročníků a
jejich možnosti seznámit se s obsahem volitelných předmětů. Urban navrhl
zavedení předmětu Úvod to studia a nutnost zaměřit jeho obsah tak, aby informoval
studenty 1. ročníků. Dále zazněl názor, že nejlepší pomoc studentům mohou
poskytnout studenti sami v rámci „kmotrovství“ a činnosti Spolku posluchačů LDF.
Usnesení: AS se shodl na stanovisku, že „ročníkoví učitelé“ v současnosti lepší
informovanost studentů nezabezpečí, ale naopak by bylo účinné prosadit lepší
funkci a úplnost UIS. Zároveň byl podán návrh na podrobné projednání
problematiky na dalším zasedání AS.
24.5. 2004 – žádost vedení fakulty předložit písemnou zprávu o současném průběhu praxí a
koncepci jejich zabezpečení v dalších letech (úkol trvá).
18.10. 2004 – AS pověřil RNDr. Martinka vedením (sestavením) archivu AS LDF (úkol trvá
do ledna 2006).
31.1. a 14.2. 2005 – předseda AS předloží písemnou formou k posouzení AS MZLU
nerespektování Mzdového předpisu při zařazování pracovníků do mzdových tříd, děkan LDF
předloží tuto skutečnost rektorovi MZLU (úkol trvá).
S účinností od 1. ledna 2006 platí nový mzdový předpis. Informace byla nadále
doplněna Jankovským o některých změnách týkajících se zařazení pracovníků do
kvalifikačních tříd. V následné diskusi byly předloženy sporné body týkající se
členství pracovníků v akademické obci, pověřování pracovníků úkoly, za něž
nemají odpovídající odměnu a věc ustanovení a naplnění kolektivní smlouvy.
Závěrem se AS shodl na nutnosti pozdějšího důkladného projednání mzdového
předpisu.
21.3. 2005 – uložení vedení LDF uplatnit kreditní systém u předmětu Cizí jazyky (úkol
trvá).
21.3. 2005 – uložení vedení LDF připravit vnitřní předpis ke konání SZZ bakalářského a
magisterského studia od akademického roku 2004/05 (úkol trvá).
21.3. 2005 – uložení děkanovi LDF, aby v součinnosti s vedoucími ústavů prověřil, zda
zařazení všech pracovníků do platových tříd odpovídá jimi vykonávané práci a dosažené
kvalifikaci (úkol trvá).
21.3. 2005 – uložení proděkanům LDF, aby při tvorbě učebních plánů v případě souběhu
výuky předmětů v jednom semestru zabránili vzniku krizové situace a v součinnosti
s vedoucím příslušného ústavu předložili děkanovi LDF včas návrh na vhodná opatření,
včetně dočasného posílení mzdového fondu příslušného ústavu. O realizaci těchto opatření
informuje děkan před zahájením příslušného semestru AS LDF (úkol trvá).
23.5 a 30.5. 2005 – AS konstatoval, že k hodnocení činnosti pracovníků ze strany vedoucího

●

ústavu 411 schází na fakultě systémové opatření, která by stanovilo úvazky, tj. zatížení
pracovníků výukou a povinnostmi ve vědě a výzkumu. AS doporučil vedoucímu ústavu 411
uklidnit situaci na ústavu a projednat s dotyčnými pracovníky opatření ke zlepšení stavu na
ústavu a tímto stanoviskem seznámit děkana a AS LDF (úkol trvá).
23.5 a 30.5. 2005 – uložení děkanovi LDF vypracovat vnitřní systém hodnocení
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti pracovníků (úkol trvá).

ad 3)
Členové AS LDF se na svém zasedání dohodli na obsahové náplni pro nejbližší řádná zasedání
AS LDF v 1. pololetí 2006 Plán jednání na rok 2006:
9. ledna 2006

– projednání a schválení dlouhodobého záměru LDF pro období 2006-2010
včetně jeho aktualizace pro rok 2006; koncepční záležitosti,
13. února 2006 – projednání návrhů studijních programů uskutečňovaných na LDF a
studijních programů připravovaných pro akreditaci Akreditační komisí
vlády ČR; koncepce provozních praxí na LDF,
13. března 2006 – projednání naplňování Mzdového předpisu MZLU; systém hodnocení
pracovníků a jejich zařazování do akademické obce LDF,
10. dubna 2006 – projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o
hospodaření Zpráva o činnosti, projednání a schválení rozdělení finančních
prostředků na LDF.
ad 4)
V průběhu projednávání bodu se dostavil na zasedání Drápela.
Urbanem byly předneseny problémy studentů vyjíždějících v rámci Socrates-Erasmus do
zahraničí – přiznávání kreditů a zápisy (registrace) předmětů. Ze současného systému studia pro
studenty vyplývá povinnost absolvovat povinné předměty v daném semestru a jsou omezeni
časovou uzávěrkou semestru v UIS. Většina studentů toto řeší přerušením studia, což odporuje
ideám programu Socrates-Erasmus. Rejšek ve stručnosti seznámil AS s problematikou
kreditního systému v rámci výměnných programů a zapojení LDF do tohoto systému. V
následné diskusi byly vzneseny dotazy, zda je povinností garanta umožnit těmto studentům
individuální studijní plán; podle členů AS samotný kreditní systém, je-li správně aplikován,
umožňuje každému studentovi individuální studijní plán. AS se shodl na tom, že součástí řešení
je odstranění administrativních problémů v UIS (časové uzávěrky).
Usnesení: AS pověřuje Horáčka, Jankovského a Urbana jednáním v dané záležitosti s
děkanem LDF a to do 14.12. 2006.
Urbanem byla vznesena stížnost studentů na chybějící sylaby v UIS. Bylo potvrzeno, že to je
zanedbáním povinností garanta předmětu, ale zároveň bylo poukázáno na obtížnost vložení
sylabů do UIS a jeho nevhodném řešení ztěžujícímu práci vyučujících. Šrajer uvedl, že byla
podán návrh na jednoduší přístup k formulářům v UIS, nebyl ovšem tvůrci UIS akceptován.
Usnesení: AS žádá děkana LDF, aby sestavil soupis předmětů bez kompletní informace v UIS
a zjednal přes vedoucí ústavů okamžitou nápravu.
Urban za studenty vznesl žádost na otevření brány do areálu školy před budovou T, na rohu
Provazníkovy a Lesnické. Poukázal na podobné 2 otevřené vchody u budovy Q a přetížení
vchodu budovou B. Zároveň bylo Maděrou poukázáno na chybějící přechod na silnici ulice
Lesnická směrem ke škole v místech největšího provozu před vchodem do budovy B.
Usnesení: AS žádá děkana LDF, aby zahájil jednání s kvestorkou MZLU o zřízení vstupu do
areálu MZLU branou na rohu ulic Lesnická a Provazníkova. AS požádá kvestorku
MZLU o informování dopravního inspektorátu o chybějícím dopravním značení na
ulici Lesnická.

AS se dohodl, že materiály k jednání budou členům AS za studentskou část akademické obce
rozesílány v elektronické i tištěné podobě. Pro studenty budou tyto materiály uloženy u
sekretářky Ústavu nauky o dřevě paní Chaloupkové a oproti podpisu jim budou vydány do
vlastních rukou.
Poté zasedání AS předseda ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsala: Ing. Eva Přemyslovská
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

