Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 21. 3. 2005
Přítomni : viz prezenční listina
Hosté : Doc. Ing. Ladislav Slonek,CSc., Ing. Jiří Rotrekl, Ing. Kneifl Ph.D., Ing. Kadavý Ph.D.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola a schválení zápisu z jednání dne 31. 1 a 14. 2. 2005
Zařazování pracovníků do mzdových tříd podle mzdového předpisu
Návrh děkana LDF na odvoláni člena disciplinární komise
Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2004
Hodnocení činnosti AS LDF ve funkčním období 2003-2005 a příprava setkání s
akademickou obcí
6. Různé

Jednání zahájil a řídil předseda AS LDF doc. Horáček. Na úvod jednání byla navržena změna
programu, za bod 1. byl zařazen bod 6. Různé. Změna programu byla členy AS odsouhlasena.
Ad 1.
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zápis byl členy AS schválen korespondenční formou s výsledkem pro !!, proti 0, zdržel se 4.
Dr. Rádl vznesl připomínku ke korespondenčnímu schvalování zápisu, příp. jiných usnesení
AS, kde se projevuje anonymita. Navrhl, aby byl AS veřejně informován o hlasování
jednotlivých členů AS.
Usnesení:
Výsledek korespondenčního hlasování sdělí předseda AS členům AS vždy s tím, jak jednotliví
členové AS hlasovali.
A# s$#válil tento návr# jedno#lasně (! #las pro
Na základě pozměňovacích návrhů usnesení k bodu 7. Zápisu z jednání AS LDF ze dne 31. 1 a
14. 2. 2005, které nebylo možno projednat při korespondenčním hlasování, byly tyto
projednány na řádném zasedání. (Podkladovým materiálem k projednáváni jsou pozměňovací
návrhy na dodatečné usneseni k bodu 7 Zápisu z jednání dne 31.1. a 14.2. 2005 – viz bod 2
zápisu).
Vzhledem k tomu, že omylem došlo k záměně odstavců – omluva předsedy AS, bylo Dr.
Rádlem navrženo, aby usnesení k bodu 7 bylo prohlášeno vzhledem k procedurálním
pochybením za neplatné. Při hlasování o tomto návrhu bylo 6 členů pro, 6 členů proti, 3 se
zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.
Ad 6.
Různé
Pan Pospíšil:
1) Předmět Cizí jazyk v rámci studia a kreditního systému není ohodnocen kredity.
Děkan – při optimalizaci studijního plánu se uvažovalo, že znalost jazyka je samozřejmostí, a že
je na studentech, jak budou samostatně jazyk studovat; proto nebylo nutné přidělovat kredity.
V diskusi, kde padl např. návrh volitelného předmětu cizí jazyk, návrh lepší spolupráce

s ústavem jazykových studii (besedy, aj), vystoupili několikrát pan děkan, Doc. Horáček, pan
Pospíšil, ing Feuereisel aj.
Usnesení:
AS LDF ukládá vedení LDF uplatnit kreditní systém ECTS u předmětu Cizí jazyky v případě
jeho zařazení do studijního programu.
A# s$#válil tento návr# jedno#lasně (! #las pro
2) Žádost studentů o možnost vypsat 2 termíny pro státní zkoušku i bakalářskou zkoušku
v rámci studia.
V současné době v případě nemoci aj. není možnost zkoušku absolvovat a musí se rok čekat.
V diskusi vystoupili pan děkan, který pro akademický rok 2004/2005 již projednal možnosti 2
termínů státních závěrečných i bakalářských zkoušek, a to v termínu 30.8. – 1. 9. 2005. AS vzal
informaci na vědomí.
Usnesení:
AS LDF ukládá vedení LDF připravit vnitřní předpis ke konání SZZ bakalářského a
magisterského studia od akademického roku 2004/05. Termín: 30. 4. 2005.
snesen !"lo s$#váleno jedno#lasně (! #las pro
3) Placení poplatku za přijímací zkoušky k magisterskému studiu u studentů 3. ročníku
bakalářského studia.
V současné době je vybírán od studentů 3. roč. Bc. studijních programů poplatek 330,-Kč (tito
byli původně přijati k magisterskému studiu). Pan děkan – rozhodnutí bylo přijato na úrovni
MZLU vzhledem k nutnosti konat přijímací zkoušky, zejména pro možnost přijetí dalších
zájemců z jiných VŠ. Po krátké diskusi (Dr. Rádl, děkan, Doc. Horáček) bylo navrženo
usnesení.
Usnesení:
AS LDF ukládá vedení LDF vypracovat podmínky pro přijímací řízení ve studijních
programech, uskutečňovaných na LDF v akademickém roce 2005/06. Termín: 30. 4. 2005.
snesen !"lo s$#váleno jedno#lasně ( ! #las pro #
Ad 2.
Zařazování pracovníků do mzdových tříd podle mzdového předpisu
V návaznosti na bod 7. minulého zápisu byly projednány pozměňovací návrhy na usnesení
předložené Dr. Rádlem a panem Pospíšilem. Hlasován o bylo o následujících usneseních:
Usnesení 1:
AS LDF ukládá děkanovi LDF, aby v součinnosti s vedoucími ústavů prověřil, zda zařazení
všech pracovníků do platových tříd odpovídá jimi vykonávané práci a jimi dosažené kvalifikaci.
O výsledku podá pan děkan zprávu na příštím jednání AS.
$ávr# %snesen !"l s$#válen & !4 #las pro, 0 proti, ! zdržel
Usnesení 2:
AS LDF ukládá 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.
$ávr# %snesen !"l s$#válen & !0 #las pro, 0 proti, se zdrželo#

Usnesení 3:
AS LDF ukládá děkanovi LDF přehodnotit situaci na ústavu HUL a informovat AS na
nejbližším zasedání o zabezpečení průběhu výuky na LDF v LS 2004/05.
$ávr# %snesen ne!"l s$#válen & ' #las" pro, 0 proti, zdržel se !( #las #
Usnesení 4:
AS LDF doporučuje děkanovi LDF maximálně spolupracovat s vedoucími ústavů v případech
provádění závažných změn ve studijních plánech, včas je informovat o případných změnách a
důsledněji akceptovat jejich názory na řešení vzniklých situací.
$ávr# %snesen ne!"l s$#válen & 4 #las" pro, 0 proti, zdrželo se !! #las #
Usnesení 5:
V případě problému prof. Simona řešeného na zasedání AS LDF MZLU v Brně dne 31. 1. 2005
doporučuje AS LDF vedení LDF přijmout požadavek na zvýšení (rozšíření) učitelské kapacity
o dr. Kneifla. Tímto požadavkem je možné uspokojit hned tři strany: 1) studenti by měli
alespoň trošku uspokojivější podmínky pro studium (např. větší možnost konzultací), 2) prof.
Simon by měl na ústavu uspokojivý počet učitelů a nedocházelo by k neúměrnému přetěžování,
3) LDF by získala dalšího mladého a schopného člověka, což by nepochybně přispělo k dalšímu
zvyšování její prestiže.
$ávr# %snesen ne!"l s$#válen & ! #las pro, #las proti, ) se zdrželo#
Dále pan děkan oznámil, že prověření zařazení pracovníků dle platových tříd nebylo zatím
provedeno.
V diskusi vystoupili poté pan Pospíšil, Dr. Rádl, Doc. Jankovský, děkan Doc. Slonek, pan
Kubec, Doc. Horáček. Ing. Rotrekl připomněl, že změny v zařazení do vyšších tříd u více
zaměstnanců mohou způsobit problémy v mzdové části rozpočtu. Závěrem bylo konstatováno,
že na LDF je právní prostředí k uplatňování současného mzdového předpisu, ale není zcela
vždy využíváno.
K tomuto bodu se vrátí AS na jednání v květnu 2005.
Ad 3.
Projednán návrh děkana LDF na odvolání studenta Jana Forejta z disciplinární komise
LDF.
Jan Forejt odstupuje z disciplinární komise na vlastní žádost.
Usnesení:
AS LDF souhlasí s odvoláním studenta Jana Forejta z disciplinární komise LDF a ukládá
děkanovi LDF doplnit komisi. Termín 30. 4. 2005.
snesen !"lo s$#váleno jedno#lasně & ! #las pro#
Ad 4.
Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2004
Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2004 byla uvedena děkanem LDF a tajemníkem ing.
Rotreklem. V diskusi se vyjádřili Doc. Palátová – navýšení počtu pracovníků oproti plánu, Doc.
Jankovský – Investice nebyly projednány v AS LDF, neodpovídá formální stránka. Doc.
Horáček s kritickým hodnocením zprávy (nepředcházelo čerpání finančních prostředků za 3. a
4. čtvrtletí 2004, nepředcházela rozpočtová úprava, která měla být schválena AS, vysoký zbytek
FRIMu., čerpání stipendií, chybějící formální shoda mezi plánem a čerpáním, aj.), Ing. Kupčák
– sestavy od strany 20 bylo možno sumarizovat. Dotazy zodpovídal děkan a tajemník LDF –
senát není ekonomickým útvarem fakulty, nemůže tajemníkovi (vedení LDF) určovat
rozpočtové úpravy – není ekonomický pojem, nebylo proto toto vedením LDF bráno v potaz.

(AS ze zákona schvaluje zprávu o hospodaření). Závěrem nechal předseda AS hlasovat o
schválení zprávy s výsledkem:
*+ro,n zpráva o #ospoda-en ./0 za ro1 (004 ne!"la s$#válena & pro 2 #las , proti 4
#las", zdrželi se ' #las"#
Usnesení:
AS LDF projednal zprávu o hospodaření a na základě hlasování ji neschválil. Na základě
žádosti děkana předá AS písemně připomínky ke zprávě vedení fakulty do 8. 4. 2005.
Ad 5.
Hodnocení činnosti AS LDF ve funkčním období 2003-2005 a příprava setkání s
akademickou obcí
Předseda senátu předložil členům AS materiál Činnost AS za období 2003-2005 a příprava
setkání s AO. V diskusi vystoupili pan Pospíšil, Dr, Rádl, Ing. Kupčák, ing Král, doc.
Jankovský, pan Kisza, a několikrát děkan Slonek a Doc. Horáček. AS konstatoval na základě
analýzy, kterou vypracoval v minulém období, že vedení fakulty nepracuje optimálně
v oblastech akreditace, koncepce LDF, obrazu fakulty na veřejností. Pan děkan oponoval
úspěchy fakulty v roce 2004.
Vzhledem k tomu, že předložený materiál nebyl k dispozici s dostatečným časovým
předstihem, na návrh ing. Kupčáka AS přerušit projednávání tohoto bodu.
Usnesení:
Pro potřeby AS byl předložen materiál shrnující činnost AS LDF za období 2003–2005.
Vzhledem k nutnosti materiál prostudovat, přerušuje se projednávání bodu 5 do příštího
zasedání AS.
snesen !"lo s$#váleno & !0 #las pro, 0 proti, 4 #las" zdržel se#
Ad. 6.
Různé
Doc. Jankovský informoval, že legislativní komise AS uvádí zápisy na www stránkách AS
LDF, (odkaz legislativní komise), a proto nebudou dále rozesílány jednotlivě členům AS.
Pan Pospíšil vznesl dotaz na další průběh praxí na ŠLP Křtiny, postup v minulém období
považoval za problematický. Děkan odpověděl, že výrobní praxe budou studentům placeny
v časové mzdě, o odborných praxích pro vyšší ročníky se stále jedná, průběžné praxe jsou
zastaveny. Je třeba dořešit pracovně právní prostředí (smlouvy aj.).
Poté předseda AS jednání senátu ukončil s tím, že další jednání AS je plánováno na 4.4. 2005.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF

Zapsal: Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

