Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 8.10. 2007
Přítomni: Ing. Karel Drápela, CSc., Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová, Dr. Ing. Jan Kadavý, Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D.,
Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D., RNDr. Petr Rádl, Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Ing.
Luboš Úradníček, CSc., Bc. Michaela Čermáková, Bc. Petr Hromádko, Bc. Ondřej Szkandera, Ing. M. Vrbík.
Hosté: viz prezenční listina ze zasedání AS
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktualizace dlouhodobého záměru LDF MZLU v Brně pro rok 2007
Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2008/2009
Čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2007
Návrh čerpání FRIMu v roce 2007
Reakce děkana LDF na připomínky a dotazy AS LDF, které vyplynuly z projednávání odpovědí na materiál
„Problematické kroky a možná právní pochybení v souvislosti s návrhem restrukturalizace LDF MZLU
v Brně“
Různé

Jednání AS zahájil a vedl předseda AS Dr. Kadavý. V úvodu jednání byl schválen program (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Dále byly schvalovány úpravy zápisu z jednání AS dne 18.6.2007. Byl přijat pozměňovací návrh ing. Drápely (13 pro,
0 proti, 0 se zdrželo) a poté byl zápis schválen (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Dále byl předsedou AS komentován zápis ze shromáždění AO LDF MZLU. Bylo konstatováno, že k současnému stavu
na LDF vyznívá spíše negativně než pozitivně. Po drobných úpravách formálního charakteru byl zápis schválen (10 pro,
0 proti, 3 zdržel se). Zápis bude zveřejněn na webu LDF – AS.
Ad 1)
V úvodu k projednávání dokumentu předseda AS připomenul, že se jedná o dokument, který již dle časového hlediska
měl být předložen na počátku roku 2007 a vyzval děkana LDF k úvodnímu slovu. Děkan Doc. Horáček se omluvil za
zpoždění, se kterým se materiál projednává, byl v červnu stažen z jednání VR LDF, doplněn a projednán až 4. 10. 2007.
Senát obdržel doplněk k projednávanému materiálu – doporučení VR LDF.
V následné rozsáhlé diskusi zazněly mimo jiné následující připomínky:
• Dr. Kadavý konstatoval, že původní materiál doznal úprav, je podstatně kvalitnější než v letech minulých, podrobně
zpracovává termíny a odpovědnost jednotlivých osob, škoda, že nebyl předložen dříve.
• Ing. Drápela – široce ambiciózní plán, velké množství úkolů, co vše je ještě třeba do konce roku udělat. Děkan Doc.
Horáček odpověděl, že program je plněn od června , do konce roku by měl být splněn.
• Dr. Kadavý – senát plní kontrolní funkci, navrhl kontrolu na začátku roku 2008 s tím, že by v té době měl již být
aktualizován záměr pro rok 2008. Děkan přislíbil včasné předložení ADZ pro rok 2008.
• RNDr. Rádl vyjádřil nelibost nad pozdním předložením materiálu vedením LDF, materiál měl být vypracován a
předložen dříve a ne až v době, kdy AS MZLU schválil aktualizaci na rok 2008..
• Širší diskuze k bodu 1.1.7. – scio testy. Zapojili se Doc. Tesařová, Ing. Vrbík, RNDr. Rádl, odpověděl proděkan
Dvořák.
• Doc. Kupčák upozornil na problematickou vyhodnotitelnost některých bodů materiálu, otázal se na některé
konkrétní body, např. modernizace učeben, jmenování pracovních komisí pro jednotlivé obory aj., na něž mu
odpověděl děkan. Upozornil na některé formální chyby (v průběhu je doplnili i ostatní členové AS).
• Dále širší diskuse proběhla k bodu 1.3.4. – systemizace, kdy děkan prohlásil, že k systemizaci míst by mělo dojít i
bez restrukturalizace fakulty. Do debaty se zapojili Ing. Drápela, Doc. Tesařová, Ing. Muzikář a Doc. Kupčák.
Usnesení:
AS projednal a schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru LDF v Brně pro rok 2007 s připomínkami (11
pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
Ad 2)
Po úvodu předal děkan slovo proděkanu Dvořákovi, který AS seznámil s hlavními změnami proti roku 2006. V podstatě
se jedná pouze o využití národní srovnávací zkoušky pro program Nábytek u bakalářského studia. Scio test je vhodný,
ušetří čas jak studentům, tak pracovníkům LDF. Diskuse se rozproudila k návaznosti termínů bakalářských zkoušek a
termínů přijímacího řízení do Mgr. studia, resp. SZZ a přijímacích zkoušek do doktorského studia. Byl diskutován
pouze jeden termín pro bakalářské zkoušky a počty studentů Bc. a Mgr. studia.V diskusi vystoupili Doc. Tesařová, Dr.

Rádl, Dr. Kadavý, ing. Drápela, ing. Úradníček, ing. Vrbík. Na jejich dotazy připomínky odpovídal proděkan ing.
Dvořák a děkan Doc. Horáček. Dále RNDr. Rádl upozornil na nedostatky v literatuře pro přípravu na zkoušky pro Bc.
z matematiky a fyziky. Navrhl doplnění. Také kladně hodnotil zkoušky z matematiky formou e-testů.
Usnesení:
AS projednal a schválil Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2008/2009 s připomínkami (12 pro, 0
proti, 1 se zdržel).
Ad 3)
Po krátkém úvodu předal děkan LDF slovo tajemníkovi LDF ing. Rotreklovi, který AS informoval o základních číslech
a problémech čerpání rozpočtu. Vzhledem ke schválení rozpočtu 14. 5. 2007 nebylo možné čerpat prostředky ve všech
položkách ve výši 50%.
Na dotaz Dr. Kadavého ke srovnání s jinými lety bylo tajemníkem konstatováno, že čerpání rozpočtu probíhá podobně
jako v letech minulých. Mírně problematické je čerpání financí z výzkumného záměru – cca 25% , podobně tak IGA a
naopak vysoké čerpání mzdových prostředků u několika ústavů. K tomuto proběhla diskuse, týkající se zejména ústavu
471. Děkanem LDF bylo mimo jiné konstatováno, že tak jak již uvedl na shromáždění AO, nebude i při vyčerpání
plánovaných mezd omezovat v tomto roce ústavy, ale bude požadovat po zodpovědných pracovnících transformaci
pracoviště a částečný přechod na projektové financování. Situace ústavů s problémy finančního rázu ve mzdové oblasti
bude řešena individuálně. Fakulta jako taková problémy s čerpáním finančních prostředků nemá.
Doc. Kupčák – dotaz na oblast investic – formální připomínka k „zápůjčce od rektora“, a dále jak řešit finančně
oponentní řízení po ukončení grantu, když nelze čerpat grantové prostředky. Děkan odpověděl, že v příštím roce bude
větší pozornost věnována právě čerpání prostředků v oblasti výzkumu, otázka oponentních řízení po skončení grantu
musí být řešena na jiné úrovni, částečně může pomoci fakultní rozpočet prostřednictvím děkanátu..
Usnesení:
AS vzal na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2007 a doporučil vedení LDF věnovat
zvýšenou pozornost zejména čerpání finančních prostředků ve všech oblastech výzkumu (11 pro, 0
proti, 2 se zdrželi).
Ad 4)
Úvodní slovo k návrhu čerpání FRIMu přednesl děkan LDF. Členění rozpočtu se vyvíjelo od května, větší část
prostředků již byla vyčerpána. Opět bylo několika členy AS kritizováno pozdní předložení materiálu. Diskuse proběhla
zejména k nejvyšší částce vyčleněné pro terminálové řešení počítačové sítě. Byla konstatována výhoda zejména u
počítačových učeben. Doc. Kupčák se tázal děkana na projekt včetně časového harmonogramu, Ing. Vrbík na finanční
rozpočet. Odpovězeno bylo, že projekt byl vypracován již před 2 lety, musí se měnit, je dále rozvíjen, nárůst celkových
nákladů nemůže děkan v tomto okamžiku kvalifikovaně zodpovědět.
Usnesení:
AS projednal a schválil návrh čerpání prostředků FRIM pro rok 2007 (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Ad 5)
Děkan v úvodu svého vystoupení konstatoval, že neměl možnost vzhledem ke své nepřítomnosti na jednání AS doplnit
písemné odpovědi ústně, případně dát vysvětlení. Je dosti pozdě projednávat dopis z 20. 4., jehož značná část se týkala
restrukturalizace fakulty. Ta zatím nebyla realizována. Proto navrhuje, vzhledem k vyvíjející se situaci, udělat „tlustou
čáru“ a napřít společné síly k budoucímu řešení , vhodnému pro fakultu.
Usnesení:
AS vzal na vědomí stanovisko děkana, že restrukturalizace v navrhované verzi koncepčního záměru,
projednávané dne 11. 12. 2006 byla zastavena, a proto body související s restrukturalizací fakulty v souvislosti
s bodem Reakce děkana LDF na připomínky a dotazy AS LDF, které vyplynuly z projednávání odpovědí na
materiál „Problematické kroky a možná právní pochybení v souvislosti s návrhem restrukturalizace LDF
MZLU v Brně“ nebudou dále projednávány (13 pro, 0 proti, 0 zdržel se).
Na základě diskuse k tomuto bodu, zejména na podnět Dr. Rádla a Doc. Kupčáka, bude na dalším zasedání senátu
projednán zápis ze setkání AS s AO, a dále problematika personálního auditu na LDF.
Ad 6)
V úvodu bodu různé uvedl předseda AS, že senát nemá ze zákona povinnost zabývat se stížnostmi a dalšími dopisy,
posílanými mu na vědomí. Dle Volebního a jednacího řádu AS LDF je však může po odsouhlasení členy senátu
projednat. RNDr. Rádl konstatoval, že by bylo špatné tyto písemnosti neprojednávat, naopak je brát jako podněty pro
další jednání. Na základě hlasování bylo projednávání dopisů v AS LDF schváleno ( 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se)
a) Dopis Prof. Vyskota ze dne 26.4. 2007, týkající se pracovně-právních vztahů.
K tomuto byl dotázán děkan LDF, jaká je současná situace ve vztahu LDF a ing. Skoupila. Bylo řečeno, že ing.
Skoupil není zaměstnancem LDF, pracuje na ZF MZLU a v privátní firmě. V diskusi bylo konstatováno, že děkan je

zodpovědná a rozhodující osoba v oblasti pracovně-právních vztahů na fakultě, ale měl by dbát názorů vedoucího
ústavu.
Stanovisko AS: AS projednal dopis prof. Vyskota. Domnívá se, že dané situaci bylo možno předejít lepší komunikací
mezi zúčastněnými stranami. AS LDF proto doporučuje, aby do budoucna byla podobná situace vždy řešena
v součinnosti s vedoucím daného pracoviště.
b) Dopis prof. Vyskota ze dne 17.5. 2007, týkající se nespravedlnosti vůči ústavu TOK při tvorbě rozpočtu LDF na rok
2007.
V diskusi konstatoval děkan LDF, že námitka prof. Vyskota je více méně oprávněná, že došlo k hodnocení rozdílného
počtu hodin v mezifakultní výuce mezi UIS a ústavem TOK. Navýšení finančních prostředků pro ústav TOK
nevyvolalo potřebu změny rozpočtu LDF. Dr. Rádl dále konstatoval, že tato problematika by měla být veřejně přístupná,
nejméně na úrovni vedoucích ústavů a AS. Ing. Drápela navrhl, aby pedagogika z UIS byla v souvislosti s tvorbou
rozpočtu zkonfrontována s vedoucími ústavů. Na základě návrhu Dr. Rádla AS hlasoval o přijetí usnesení k tomuto
bodu ( 10pro, 1 proti, 2 se zdrželi) .
Usnesení:
AS doporučuje vedení LDF, aby zatížení jednotlivých ústavů pedagogickou činností (studentohodiny),
mající vliv na přípravu rozpočtu, bylo nejprve projednáno s vedoucími ústavů (11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se).
c) Stížnost Doc. Bruneckého ze dne 6.6. 2007, týkající se nevyplacení odměn.
V diskusi děkan LDF potvrdil, že odměny byly se zdržením vyplaceny v navrhovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že
opět došlo k neochotě vzájemné komunikace mezi složkami LDF, navrhl Ing. Vrbík, zda by nebylo všeobecně vhodné
vytvořit „komunikační plán“ instituce. Návrh nebyl podpořen.
Stanovisko AS: AS projednal stížnost a bere na vědomí, že odměna byla vyplacena. AS LDF doporučuje, aby se na LDF
pracovalo na lepší vzájemné komunikaci mezi vedoucími pracovníky.
d) Dopis Doc. Bruneckého ze dne 7. 6. 2007, týkající se zveřejnění citlivých osobních údajů.
V diskusi bylo konstatováno, že zveřejnění části materiálů k výběrovým řízením včetně osobních údajů by mohlo být
považováno za porušení ochrany dat, byl by nutný právní výklad, nicméně jak uvedl Dr. Rádl, úloha senátu není dělat
rozhodčího ve sporech mezi zaměstnanci.
Stanovisko AS: AS projednal dopis a zaujal stanovisko, že z hlediska právního nemůže AS posoudit nastalou situaci,
jsou na toto různé právní názory. AS doporučuje děkanovi LDF dbát důsledně o ochranu osobních údajů zaměstnanců.
Po projednání této kauzy odešel Dr. Rádl a děkan Doc. Horáček ( počet členů AS – 12 přítomných).
e)Předseda AS informoval AS o nutnosti vypsání doplňovacích voleb, vzhledem k odchodu Doc. Feuereisela z řad
pracovníků – akademické obce LDF, je potřeba provést doplnění senátu pro část akademických pracovníků.
Předseda AS navrhl termín doplňovacích voleb na 30. a 31.10 .2007 pro návrhové kolo a 13. a 14. 11. 2007 pro volební
kolo.
Dále AS hlasoval o složení volební komise:
Bc.Čermáková, Bc. Hromádko, Doc. Kupčák, Doc. Tesařová a Ing. Úradníček, který byl navržen jako předseda
volební komise.
Usnesení:
AS schvaluje složení ( 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se) a předsedu volební komise pro doplňovací volby do AS,
okrsku akademických pracovníků ( 10 pro, 1 proti, 1 zdržel se).
f) Návrh zřídit nástěnku studentské části AO LDF a schránku na připomínky studentů přednesla Bc. Čermáková.
AS doporučuje zřízení nástěnky, realizaci projedná Bc. Čermáková a předseda AS s vedením fakulty do příštího
zasedání AS.
Nebyl stanoven konkrétní termín příštího řádného zasedání AS, předběžně 5. 11., bude upřesněno do konce října.

Dr. Ing. Jan Kadavý
předseda AS LDF
Zapsal: Ing. Luboš Úradníček,CSc.

