Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 4.4. 2005
Přítomni : viz prezenční listina
Hosté :
Program :
1. Schválení zápisu z jednaní dne 21.3. 2005
2. Hodnocení činnosti AS LDF ve funkčním období 2003-2005 a příprava setkání s
akademickou obcí
3. Různé
Jednání zahájil Doc. Horáček a seznámil přítomné s programem. Objasnil dotazy
k projednávanému programu, poté byl program schválen. Zapisovatelem byl určen Doc.
Rousek.
Ad 1) Schválení zápisu z jednaní dne 21.3. 2005
Po zodpovězení dotazů RNDr. Rádla a Ing. Feuereisla k průběhu korespondenčního schvalování
zápisu a zda jsou k disposici materiály k bodu 5 zápisu bylo přistoupeno k hlasování o
schválení zápisu z jednání dne 21.3.2005. Zápis byl schválen 14 hlasy, proti 0 a nikdo se
nezdržel hlasování. Po ukončení hlasování se dostavil na jednání student Pospíšil a po celou
dobu jednání bylo přítomno všech 15 členů akademického senátu.
Ad 2) Hodnocení činnosti AS LDF ve funkčním období 2003-2005 a příprava setkání s
akademickou obcí
V tomto bodu se pokračovalo v jednání, které navázalo na jednání senátu z 21.3.2005.
Podkladové materiály pro jednání byly předloženy na předešlém zasedání a přiloženy v
elektronické podobě členům AS společně s pozvánkou na zasedání. Po připomínce Ing.
Kupčáka, že projednávaný materiál má sloužit i pro setkání s akademickou obcí (AO) předložil
Doc. Horáček úvahu, že materiál nemá mít podobu vyčerpávající zprávy a to ani pro setkání
s AO. Předložen je dokument obsahující výčet úkolů projednávaných na zasedání AS a jejich
subjektivní hodnocení předsedou AS a v této chvíli je dán prostor pro jejich věcné projednání ve
smyslu bilancování. Ing. Kupčák vyzdvihl požadavek na osobní (adresné) určení odpovědnosti
a na prvním bodu prokazoval, že je obtížně vyhodnotitelný. V následné diskusi postupně někteří
členové AS požadovali řešit vztah mezi děkan fakulty a AS, rozlišit návrhy děkana a usnesení
senátu a provést revizi předvolebních slibů děkana. Student Pospíšil žádal objasnění postupu
v hodnocení akcí, které se jeví studentům jako problematické. Zejména se jedná o způsob jejich
zapojování do vědecké práce fakulty mimo SVOČ; Ing. Samec a st. Pospíšil diskutovali na
téma ročníkových učitelů, které hodnotí jako nesplněný úkol. Doc. Horáček usměrnil diskusi
názorem, že hodnotíme míru shody mezi usneseními a skutečností, výsledkem jednání bude
zápis vhodný k dalšímu projednávání závažných úkolů (problém ročníkových učitelů je v tom
smyslu marginální).
Další diskuse se zaměřila na téma, zda hodnotit předvolební projev děkana v souvislosti
s hodnocením práce AS. Po obecné shodě, s dílčími rozdílnými postoji diskutujících, že je to
nutné (doc. Horáček, doc. Jankovský, ing. Kupčák), navrhl Ing. Samec hlasování zda zahrnout
předvolební vystoupení (viz. „devatero“ v zápisu AS ze dne 10.11. 2003) pana děkana do
hodnocení práce senátu.
Po výsledku pro 10, proti 0, zdrželo se 5, bylo „devatero“ zařazeno do programu projednávání.
Diskuse poté pokračovala, snahou všech bylo sjednotit se na formulacích charakterizujících
plnění „devatera“:
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1. koncepce „kolektivního“ vedení fakulty, tj. spolupráce mezi vedením fakulty,
kolegiem děkana, vědeckou radou a akademickým senátem;
2. transformace LDF včetně organizačních změn; návrh změn pro podpoření akreditace
fakulty;
3. ekonomické řízení fakulty se zaměřením na zabezpečení pedagogické činnosti;
tabulka pravdy
4. akreditace studijních programů a habilitačních a profesorských řízení; cílevědomý
akreditační program fakulty;
5. personální zabezpečení studijních programů; změny v pracovně-právních vztazích;
6. ve vědecko-výzkumné činnosti zaměření se na komplexní velké granty a naplnění
publikační činnosti;
7. zapojení studentů do života fakulty; zájem studentů o fakultu; ročníkoví učitelé;
8. revize studijních plánů včetně revize (redukce) předmětů; důraz na použitelnost
informací; zavedení ročníkových učitelů;
9. zajištění majetku fakulty (univerzity); příprava na přistoupení k EU.
1) koncepce „kolektivního“ vedení fakulty
Student Franta konstatoval, že se mu nelíbí způsob čerpání peněz a změny rozpočtových
pravidel. Dalším tématem byla úroveň komunikace mezi děkanem a senátem. Diskuze se
pohybovala od názoru, že komunikace nevázne – je však otázkou, jak se jeví její výsledky (dr.
Rádl) – až po názory, že ze zápisů je zřejmé, že není spolupráce na dobré úrovni (ing.
Úradníček, st. Pospíšil) a vedení fakulty neplní své sliby.
Poté navrhl předseda AS, aby diskuze byla vedena ke konkrétním bodům předvolebního
vystoupení děkana Slonka. Konstatoval, že za stěžejní považuje body 1, 4, 5; tj. koncepce
kolektivního vedení fakulty, cílevědomý akreditační program fakulty a personální zabezpečení
studijních programů. Poté bylo navrženo usnést se na tom, zda jednat o jednotlivých bodech
předvolebního vystoupení samostatně nebo jednat o volebním programu jako celku.
Výsledkem pro 10, proti 2, zdrželi se 3 byl schválen návrh zaujímat stanovisko k celému
volebnímu programu. Diskuse pokračovala projednáváním dalších bodů „devatera“
2) transformace LDF
Názor doc. Horáčka, že transformace proběhla platonicky a lze ji obtížně hodnotit potvrdil i dr.
Martínek.
3) ekonomické řízení fakulty se zaměřením na zabezpečení pedagogické činnosti; tabulka
pravdy
Připomínky st. Pubala, doc. Jankovského byly kritické ve smyslu pochybností o vypovídací
schopnosti „tabulky pravdy“, neznalosti pravidel její konstrukce a konstatování, že závěry
z jednoho akademického roku při velkých pohybech výuky (Bc. a Mgr. programy) vedly
k personálním opatřením, což nepřispělo k jejímu pochopení většinou zaměstnanců fakulty. Dr.
Rádl připomenul, že výpočtový vzorec je znám, ale že tabulka je systémově podivná, což
potvrdili dr. Martínek a doc. Palátová. Ing. Feuereisel uvedl, že rozhodující jsou pro chod
fakulty ekonomické pohledy.
4) akreditace studijních programů a habilitačních a profesorských řízení; cílevědomý
akreditační program fakulty
Byly vysloveny názory, že akreditace není řešena na úrovni ústavů a že děkan byl zavázán
usnesením z 8.12.2003 začít pracovat na akreditaci v roce 2004 (doc. Palátová, doc. Horáček).
Ing. Kupčák se dotázal, zda je znám kalendářní sled prací, zda AS má k disposici jen podklad
Prof. Stávkové, zda je jasné, kdy byly dány pokyny k realizaci proděkanům, zda je znám
konkrétní plán průběhu akreditace a nakonec konstatoval, že neví, jak tento bod posoudit. Dále
zazněla informace o existenci Plánu pedagogického růstu akademických pracovníků v letech
2005-2010 a řešení akreditace profesorských a habilitačních řízení. Projevily se obavy, že v
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případě akreditace jde o neplnění věcí rozhodujících pro existenci LDF (ing. Úradníček), o
návaznosti na přijímací řízení z hlediska časového stresu (doc. Palátová) a konstatování, že
práce na akreditaci, které měly započít v roce 2004 snad neběží v potřebné míře (st. Franta) ani
v roce 2005.
5) personální zabezpečení studijních programů; změny v pracovně-právních vztazích
Změny úvazků na dobu neurčitou byly realizovány do vydání nového znění zákoníku práce.
Tato oblast má zvláštní důležitost pro zabezpečení studijních programů a pravomoci byly dány
rektorem MZLU děkanovi LDF. Je na škodu, že úloha vedoucích ústavů navrhovat personální
opatření není vždy akceptována děkanem. V této souvislosti se pak projevuje účelové používání
tzv. tabulky pravdy.
6) ve vědecko-výzkumné činnosti zaměření se na komplexní velké granty a naplnění publikační
činnosti
Bylo konstatováno, že se bod plní – je přijat a rozpracován nový VZ a dostatečné množství
grantových úkolů, které zabezpečují v krátkodobém i střednědobém výhledu dostatek
finančních prostředků pro tuto oblast.
7) zapojení studentů do života fakulty; zájem studentů o fakultu; ročníkoví učitelé
Studenti i nadále hodnotí nedobrý stav v zajištění praxí prvních ročníků a neakceptují informaci
děkana přednesenou na zasedání AS dne 21.3.2005; odborné praxe nejsou zajištěny (st.
Pospíšil). Podle ing. Kupčáka chybí v tomto bodě dostatek podkladů k hodnocení a spolu s dr.
Rádlem dávají návrh přejít k dalším bodům. Doc. Horáček připomenul požadavek usnesení AS
ze dne 24.5. 2005, ve kterém bylo uloženo vedení fakulty předložit písemnou zprávu o
současném průběhu praxí a koncepci jejich zabezpečení v dalších letech, což se nestalo.
8) revize studijních plánů včetně revize (redukce) předmětů; důraz na použitelnost informací;
zavedení ročníkových učitelů
Převážil názor, že změn a úprav je mnoho, dochází k nim často a vyskytly se i excesy ve
zrušení nebo přesunutí předmětů bez projednání s učiteli v časovém předstihu (doc. Horáček,
ing. Úradníček). Ing. Kupčák připomenul, že k studijním plánům se vyjadřuje AS, a dr. Rádl
podotkl, že se schvalují tři měsíce předem. Rozvinula se diskuse ke konstatování, že souběžně
existují tři odlišné verze (materiál pro VR, AS, informace ke studiu) a stává se standardem, že
se účelově používají. Ing. Kupčák konstatoval, že to je závažné obvinění a musí se doložit. Doc.
Jankovský dokladoval zápisem, že bylo řešeno dne 21.5. na VR ve smyslu odstranění
nesrovnalostí. Dále padly názory, že je třeba se vyjadřovat i k „zelené knížce“ (informace ke
studiu).
9) zajištění majetku fakulty (univerzity); příprava na přistoupení k EU
K bodu nebyly připomínky.
Ing. Kupčák předložil návrh na hlasování, že je pro jednání potřebná účast děkana pro
posouzení plnění „devatera“.
O tomto návrhu se hlasovalo s výsledkem pro 5, proti 7, zdrželi se 3; a návrh nezískal potřebný
počet hlasů.
Dr. Martínek poté konstatoval, že děkan má právo kdykoli se ke všem usnesením vyjádřit. Doc.
Jankovský připomenul, že diskuse s děkanem na téma devatero proběhla již několikrát a děkan
se vždy vyjádřil. Z diskuse vyplynulo, že senát si je vědom své povinnosti informovat o
hodnocení devatera akademickou obec, kvalita devatera jako materiálu k jednání je slabá,
jednání o problémech se vedou zdlouhavě a neefektivně a na řadu kauz AS po urgencích
rezignoval. Padly připomínky, že AS nemá možnost dosavadní průběh akreditace aktivně
ovlivňovat, nemůže donutit vedení fakulty k ani k dodržování termínů akreditace a vyvstává
potřeba vyžádat si termínovaný harmonogram prací na akreditaci.
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Předseda Horáček upozornil na pocity členů senátu, že před sebou valíme kopec neřešených
problémů, které jsou převážně koncepčního charakteru. Ing. Samec podal návrh na usnesení, že
děkan dlouhodobě neplní úkoly dojednané na zasedáních senátu. Doc. Horáček specifikoval, že
program není plněn ve čtyřech zásadních bodech (bod 1, 4, 5, 7 „devatera“); děkan nedoceňuje
význam akreditace; na fakultě obecně chybějí pravidla k systémovému řízení; nejsou stanoveny
priority a proto se těžko rozlišuje významnost úkolů. Jako otázku zvláštní důležitosti hodnotil
úroveň a obsah vedením předkládaných materiálů, způsob řízení a spolupráci se ŠLP.
Upozornil, že kvalita je nahrazována v řadě oblastí kvantitou; děkan se nezabývá v dostatečné
míře koncepčním řízením a nahrazuje ho vysokým podílem operativního řízení. Úroveň jeho
spolupráce s AS nevidí jako dobrou, děkan nebere vážně usnesení AS a na usnesení nereaguje.
V diskusi se ing. Kupčák vyjádřil, že mu při tomto jednání chybí druhá strana (děkan) a
doklady pro posouzení odpovědnosti. Vidí i jako chybu, že při operativním vyhodnocování
činnosti senátu chybí vyhodnocení statutárních kroků a procedur. Doc. Jankovský poukázal na
to, že předpisy pro řízení činnosti MZLU i fakult existují, ale přetrvávají různé představy
děkana a AS na koncepci činnosti fakulty. Doc. Horáček připomenul význam volebního
programu děkana a skutečnost, že kontrolní činnost senátu obsažená zejména v usneseních o
finančním hospodaření fakulty neplní svoji funkci. Obdobná je situace v akreditaci, kde jsou
známa jen vágní vyjádření děkana, používání tabulky pravdy pedagogického vytížení není
adekvátní a trpí značnou mírou subjektivního názoru děkana. Postavení ústavů není dobré,
projevily se i nekoncepční zásahy do studijních programů. Propojení činnosti fakulty se ŠLP
není adekvátní, zapojování studentů do života včetně hodnocení kvality odcházejících studentů
je problematické. Problematická je i úroveň kontrolní činnosti, která ani není děkanem
umožněna; řešení věcí je neustále odkládáno.
Předsedou AS bylo navrženo, aby k těmto skutečnostem AS zaujal stanovisko:
1. v obecné rovině přijetím usnesení, kde bude konstatován skutečný stav v uvedených
oblastech,
2. řešením otázky, zda je pan děkan kompetentní ve své funkci řešit problémy, případně
zkrátit jeho funkční období odvoláním z funkce.
V následné diskusi padly požadavky tuto vážnou situaci nejprve předestřít akademické obci,
posoudit zda toto řešení neovlivní negativně postup akreditace a nevzniknou-li nějaké další
následné problémy. Dr. Rádl zpochybnil formulaci, že děkan neplní dlouhodobě povinnosti a že
je úkolem senátu, ho k jejich plnění přimět. Rovněž způsob řešení se mu zdá být radikální a
upozornil, že jeho představa je geneze od vyslovení důtky k odvolání. Ing. Feureisel se připojil
k těm názorům, že má obavu o dopady na LDF a navrhuje uvážlivější postup.
Následně Ing. Kupčák upozornil, že je nutné nejprve projednat a schválit Analýzu stavu a
perspektivy rozvoje LDF, kterou AS vypracovává. Po 15 minutové přestávce pokračovalo
zasedání projednáváním čtvrté verze Analýzu stavu a perspektivy rozvoje LDF.
Doc. Horáček zopakoval AS již známá východiska pro zpracování a konstatoval, že připomínky
vedoucích ústavů vedly pouze ke kosmetickým úpravám. Jako první se přihlásil se svým
posouzením úrovně obsahové i formální ing. Kupčák. Z důvodu neúměrné délky jeho
vystoupení a závažnosti jeho připomínek byl požádán předsedou AS, aby své připomínky
zapracoval písemně a poté aby byl materiál dále připomínkován na jednání senátu.
Z diskuse (ing. Feureisel, doc. Palátová, ing. Kupčák) vyplynulo, že dokument obsahuje cennou
analýzu, která dosud na LDF nebyla vypracována a po jeho konkretizaci má být tento materiál
zveřejněn jako podkladový materiál pro koncipování dlouhodobého záměru. Doc. Horáček
upřesnil v krátkém vystoupení postup dalších prací na tomto materiálu. Bylo navrženo a
schváleno všemi 15 hlasy, že materiál bude dopracován do konce dubna a předložen členů
akademické obce. V této souvislosti byl stanoven termín konání setkání s AO na 2.5. nebo 9.5.
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Poté se předseda AS znovu vrátil k návrhu na posouzení práce pana děkana s konstatováním, že
hlavním rysem práce děkana je neexistence shody slov a činů. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem na základě §27 odst.(1) písmene g) zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. a
Článku 4 odst.(7) písmena g) Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně navrhl
hlasovat o návrhu odvolat doc. Slonka z funkce děkana. Ing. Rádl návrh v diskusi okomentoval,
že hlasování o tomto bodu není vhodné a přirovnal situaci k Sarajevskému atentátu. V diskusi
zazněl hlas, že problémy jsou tak vážné, že jedno další vystoupení pana děkana na situaci nic
nezmění a vše podstatné bylo řečeno. Ing. Kupčak souhlasil s dr. Rádlem, navrhl přeformulovat
návrh na hlasování, přidat analýzu stavu a vrátit se znovu k diskusi.
Kontroverzní byl názor, že děkan Slonek a jeho vedení jsou to nejhorší, co historicky na fakultě
kdy bylo; přetrvává však obava z následného vývoje. Vystoupení doc. Horáčka se týkalo úvahy
zda je horší varianta setrvání děkana ve funkci, či je větší riziko spojeno s jeho odvoláním.
Situace ukazuje, že odvolání je vhodným řešením. K tomu uvedl, že důvodem tohoto
konstatování jsou následující skutečnosti charakterizující činnost děkana Slonka:
a) v obecné rovině se jedná zejména o:
– obtížné adaptování se na změněné podmínky ve společnosti po připojení se k EU
– obtížné rozlišování priorit při strategickém řízení fakulty a zaměření se zejména na
řízení operativní
– absence pravidel a systému řízení nezávislých na osobních prioritách
– podcenění významu propagace fakulty
– podcenění významu a přípravy reakreditace/akreditace studijních programů fakulty v
roce 2006
– podcenění významu konkurence ostatních vzdělávacích institucí
– malá míra komunikační kultury
b) v konkrétní rovině se jedná zejména o:
– dlouhodobé neplnění volebního programu předneseného na zasedáních AS LDF dne
6.10. 2003 a 10.11. 2003; jedná se zejména o koncepci kolektivního vedení fakulty,
transformaci LDF, cílevědomý akreditační program fakulty, personální zabezpečení
studij •pu §`c

Následně předseda AS znovu navrhl tajné hlasování k návrhu odvolat děkana z funkce. V reakci
na to navrhl dr. Rádl odložit hlasování o návrhu odvolat děkana z funkce o jeden týden. Další
protinávrh přednesl v podobném smyslu ing. Kupčák a to odložit hlasování o návrhu odvolat
děkana z funkce do doby, než se doplní všechny materiály, zejména Analýza stavu a
perspektivy rozvoje LDF. Z diskuse vyplynulo, že k návrhům na hlasování bylo přistoupeno
v obráceném pořadí.
Návrh Ing. Kupčáka:
Výsledek hlasování pro 6, proti 7, zdrželi se 2. Návrh nebyl přijat.
Návrh Dr. Rádla
Výsledek hlasování

pro 5, proti 4, zdrželo se 6. Návrh nebyl přijat.

V dalším pořadí bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Toto bylo organizováno komisí ve
složení Doc. Palátová, Ing. Úradníček, L. Kisza, kterou na návrh předsedy AS odsouhlasil AS s
výsledkem pro 11, proti 1, zdrželi se 3.
Výsledek tajného hlasování (návrh na odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři
pětiny všech členů senátu, tj. 9 členů)
pro návrh
10
proti návrhu 3
zdrželi se
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Usnesení:
AS LDF se na svém jednání usnesl navrhnout rektorovi MZLU v Brně odvolat Doc. Ing. L.
Slonka, CSc. z funkce děkana. Návrh na odvolání bude dne 5.4. 2005 předán rektorovi MZLU
Prof. Ing. S. Procházkovi, DrSc.
Poté jednání předseda AS doc. Horáček ukončil s tím, že příští zasedání AS je plánováno na
11.4. 2005.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF

Zapsal: Doc. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
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