Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 2.5. 2005
Přítomno: 12 členů AS LDF (viz prezenční listina)
Program
1. Schváleni zápisu z jednání dne 11.4. 2005
2. Projednáni Zprávy o činnosti AS od posledního Shromáždění akademické obce
3. Různé
Jednání zahájil předseda AS Horáček a seznámil přítomné s programem. Zapisovatelem byl
určen Jankovský.
Ad 1)
Zápis z jednání AS dne 11.4.2005 byl schválen všemi hlasy.
Ad 2)
V úvodu jednání předseda AS LDF seznámil se Zprávou o činnosti AS LDF MZLU v Brně za
období říjen 2004 - duben 2005, se kterou AS předstoupí před akademickou obec na
shromáždění dne 2.5. 2005.
Dále informoval o průběhu jednání s rektorem MZLU v Brně dne 22.4. 2005, které proběhlo na
žádost pana rektora v souvislosti s předloženým návrhem na odvolání pana děkana z funkce dne
5.4. 2005. Pan rektor sdělil, že se dosud nerozhodl, že zvažuje různé alternativy, a že rozhodne
po svém návratu z dovolené po 5.5.2005.
Zvažovanými alternativami jsou následující dva postupy. Prvním je podpořit pana děkana
Slonka ve funkci vzhledem k tomu, že z pohledu rektora univerzity LDF plní zadávané úkoly.
Druhým možným řešením je zkrácení funkčního období pana děkana Slonka do konce
akademického roku, tj. do září 2005. Předseda AS požádal rektora o písemnou formu vyjádření.
V rámci jednání předseda AS informoval pana rektora o připravovaném Shromáždění
akademické obce.
Nakonec předseda AS podal informaci o postoji pana rektora k situaci na LDF a jeho přání
zúčastnit se Shromáždění akademické obce.
V průběhu dalšího jednání předseda AS informoval o vývoji příprav Shromáždění a
požadavcích na změnu termínu ze strany pana děkana. Konstatoval, že termín Shromáždění pan
děkan odsouhlasil na jednání AS dne 11.4.2005. S termínem pan děkan souhlasil poté, co
písemně požádal o bezodkladné svolání Shromáždění v měsíci dubnu. Na jednání 11.4. 2005
potvrdil, že bude na fakultě přítomen a že na dobu konání Shromáždění vyhlásí děkanské volno.
Poté, co byla dne 22.4.2005 rozeslána pozvánka na Shromáždění akademické obce vedoucím
ústavů a zvěřejněna na UIS, obdržel předseda AS dopis děkan Slonka, ve kterém žádal změnu
termínu na 9.5. 2005. S ohledem na výsledek jednání s panem rektorem dne 22.4. 2005
předseda AS elektronickou cestou potvrdil vedoucím ústavů a členům AS termín konáni
Shromáždění akademické obce dne 2.5. 2005 ve 13,00 hod.
Předseda AS obšírně seznámil členy AS s obsahem Zprávy o činnosti AS. Zpráva se zabývá (1)
citací § zákona č. 111/1998 o vysokých školách týkajících se činnosti AS a projednávaných
problematik v předmětném období, (2) činností AS za období říjen 2004 -duben 2005, (3)
analýzou stavu a perspektiv rozvoje LDF a (4) Volebním a jednacím řádem AS LDF.
V diskusi ke Zprávě se vyjádřili Pospíšil, Jankovský, Horáček, Kupčák, Rádl a Rousek.
Navrženo bylo zařadit do Zprávy problematiku neschválení podmínek pro přijímacího řízení do
studijních programů zabezpečovaných fakultou v akademickém roce 2005/2006 akademickým

senátem. Z dosavadního průběhu přijímacího řízení není zřejmé, zda byly vypsány podmínky
pro přijímání studentů z jiných fakult a univerzit. AS vyjádřil stanovisko, že podklady měly být
předloženy vedením fakulty.
Dále se diskuze zabývala tím, jakou podobu má mít Zpráva o činnosti AS. Vzhledem k tomu,
že z žádného předpisu nevyplývá povinnost zpracovat Zprávu o činnosti AS, bude na webových
stránkách AS zveřejněna elektronická podoba presentace přednesené na Shromáždění. Bylo
navrženo, aby dokument byl uložen do archivu AS včetně zápisu pořizovaného ze Shromáždění
akademické obce.
Nakonec bylo diskutováno o dokumentu Analýza stavu a perspektivy rozvoje LDF s tím, že se
stále jedná o rozpracovaný, projednávaný a neschválený dokument. Bylo navrženo, aby tato
informace zazněla také na Shromáždění.
Usnesení
1. Ve Zprávě o činnosti AS za období říjen 2004 – duben 2005 bude zdůrazněno, že
dokument Analýza stavu a perspektivy rozvoje LDF dosud nebyl schválen, a že se na
něm pracuje.
AS schválil usnesení s výsledkem - 9 pro, 3 se zdrželi, 0 proti
2. AS souhlasí s uveřejněním elektronické podoby presentace přednesené na
Shromáždění akademické obce společně se zápisem na webových stránkách AS.
AS schválil usnesení s výsledkem - 8 pro, 4 se zdrželi, 0 proti
Ad 3)
Určení zapisovatele zápisu ze Shromáždění akademické obce
Rádl doporučil, aby zápis provedl rovněž některý ze studentů, členů AS. Předseda AS navrhl,
aby zapisovateli byli Jankovský spolu s Kiszou, přičemž zápis ze Shromáždění bude mít
rámcovou podobu.
Další jednání AS bylo předběžně stanoveno na 16.5. 2005. Dřívější řádné jednání vzhledem k
absenci podkladových materiálů, zvláště pak rozpočtu finančních prostředků na rok 2005, je
nereálné. V případ, že pan rektor rozhodne o návrhu AS na odvolání děkana z funkce do doby
konání AS, bude svoláno mimořádné jednání AS pouze k tomuto bodu.
Předseda legislativní komise Jankovský podal informaci o práci legislativní komise na
připravovaném novelizovaném Volebním a jednacím řádu AS LDF MZLU v Brně.
V legislativní komisi byla projednána verze, která byla zaslána předsedovi AS. Dále předseda
legislativní komise pořádal AS o souhlas s uveřejněním pracovní verze na webových stránkách
AS pod odkazem na legislativní komisi. S navrženým postupem členové AS souhlasili.
Pan Pospíšil vznesl dotaz k plnění usnesení přijatých AS dne 21.3. 2005, jejichž plnění ze
strany děkana LDF bylo termínováno k 31.4.2005. Předseda AS sdělil, že požadované materiály
ke dni 2.5. 2005 neobdržel.
Poté jednání předseda AS ukončil.
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