Zasedání Akademického senátu LDF MZLU v Brně
dne 8. 12. 2008
Přítomní členové AS:
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., Ing. Karel Drápela, CSc., Ing. Vladimír Gryc, Ph.D., Dr. Ing. Jan
Kadavý, Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D., Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Prof. Ing. Miroslav Rousek,
CSc., Dr. Ing. Jan Štykar, Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček, Bc.
Martin Danzer, Bc. Kateřina Dýrová, Ing. Lucia Haraslínová, Bc. Filip Chrbját, Bc. Vojtěch Kafka,
Ing. Martin Zach

Omluveni:
Zuzana Vymětalová
Hosté:
Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Ing. František Kachyňa, Ing. Jiří Rotrekl,
Ing. Aleš Kučera

Program zasedání:
1. Projednání návrhu na odvolání a jmenování nových členů disciplinární komise LDF
2. Projednání využívání finančních prostředků LDF za 1. pololetí a 1. až 3. čtvrtletí roku 2008
3. Projednání stanoviska LDF k případné změně názvu univerzity
4. Projednání stanoviska LDF k záměru rektora univerzity ustanovit Fakultu biotechniky a
aplikované tvorby
5. Zhodnocení shromáždění akademické obce LDF ze dne 17.6. 2008
6. Různé
a. Projednání otevřeného sdělení ing. Zacha
b. Projednání stížnosti doc. Bruneckého
c. Třídění odpadů na LDF
V úvodu jednání předseda AS přivítal na zasedání děkana LDF doc. Horáčka.
Byl schválen program zasedání a zápis AS ze dne 10.11. 2008 (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).
Omluveni z nepřítomnosti byli Doc. Tesařová a Vymětalová.
Byl představen nový zapisovatel AS LDF Ing. Alice Malá, pracovnice děkanátu LDF.
Zpracováním zápisů je Ing. Malá pověřena prozatím do dubna 2009.
Předseda AS otevřel rozpravu ve věci, jak mají budoucí zápisy ze zasedání AS vypadat.
Členové AS se shodli na tom, že zápisy mají být stručné, krátké, bez citací a popisu rozprav.
Zápisy by měly obsahovat především hlavní usnesení.
Hlasování na základě přednesených návrhů členů AS, aby příští zápisy ze zasedání AS
byly krátké a stručné a obsahovaly především popis projednávaného bodu a usnesení
jako výsledek hlasování (15 pro, 0 proti, 0 se zdrželi).
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1. Projednání návrhu na odvolání a jmenování nových členů disciplinární
komise LDF
Děkan podal návrh na odvolání součastných členů disciplinární komise LDF z důvodu uplynutí
jejich funkčního období a navrhnul jmenovat nové členy ve složení: Ing. M. Klimánek, Ing. J.
Čechová, Ing. J. Dvořák, Bc. V. Kafka a Ing. K. Rebrošová. Zároveň navrhoval za předsedu této
komise zvolit Ing. J. Dvořáka.
Nejdříve byla členy AS schválena komise skrutátorů ve složení: Ing. et Ing. Kadlec, Dr. Štykar a
Bc. Chrbját (12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).

Výsledek tajného hlasování členů AS LDF MZLU v Brně o návrhu na odvolání
součastných členů disciplinární komise LDF:
- celkem 15 hlasů pro odvolání

Výsledek tajného hlasování členů AS LDF MZLU v Brně o návrhu na jmenování
nových členů disciplinární komise LDF s následujícími počty hlasů pro navržené členy:
Ing. M. Klimánek – 15 hlasů , Ing. J. Čechová – 15 hlasů, Ing. J. Dvořák – 15 hlasů, Bc. V. Kafka
– 12 hlasů, Ing. K. Rebrošová – 14 hlasů.
Členové a předseda disciplinární komise byli tímto schváleni.
Před začátkem projednávání bodu č. 2 byl předsedou AS přivítán Doc. Brunecký, který byl na
zasedání pozván.

2. Projednání využívání finančních prostředků LDF za 1. pololetí a 1. až 3.
čtvrtletí roku 2008
Na jednání AS byl kromě děkana LDF přizván tajemník fakulty Ing. Rotrekl, který nejprve
pro nové členy AS upřesnil sledované zdroje a potom zmínil stručně fakultní čerpání, včetně
očekávaného výhledu do konce kalendářního roku. Odpověděl na dotazy členů AS.
Předseda AS upozornil na skutečnost, že v podkladových materiálech chybí rozpis čerpání
zdroje 1502 (výnosy děkanátu). Pan tajemník slíbil dodat daný materiál na příští zasedání AS.
Zpráva o využívání finančních prostředků LDF za uvedená období byla schválena všemi
přítomnými členy AS, tj. 15 hlasy.
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3. Projednání stanoviska LDF k případné změně názvu univerzity
Děkan LDF vysvětlil členům AS důvod, proč před AS přistupuje s tímto bodem. Konstatoval,
že takto jedná na základě požadavku pana rektora MZLU. Konstatoval, že v dané věci jednalo
i kolegium děkana LDF (8.10. 2008) a že jej v této věci zajímá i názor AS.
Hlasování členů AS, zda vůbec má ke změně názvu univerzity dojít.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

10

2

3

Členové AS LDF jsou pro změnu názvu univerzity.
Hlasování o jednotlivých návrzích na změnu názvu univerzity. Návrhy byly následující:
-

Mendelova univerzita, ve zkratce „Mendelu“
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6
6
3
Tento návrh změny názvu v AS nebyl přijat.
-

Univerzita Johanna Gregora Mendela
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7
5
3
Tento návrh změny názvu v AS nebyl přijat.

AS LDF MZLU v Brně se přiklání k možnosti změny názvu univerzity. AS LDF MZLU
v Brně však požaduje po vedení univerzity vysvětlení, co bude jejím obsahem.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

12

0

3

Návrh byl AS LDF MZLU v Brně schválen.

4. Projednání stanoviska LDF k záměru rektora univerzity ustanovit Fakultu
biotechniky a aplikované tvorby
Děkan LDF konstatoval, že obdržel od pana rektora Důvodovou zprávu pro vznik nové
fakulty (29.5. 2008). Informoval členy AS, že se daným bodem zabývalo kolegium děkana
(2.6. 2008). Vyzval AS k vyjádření se ke stanovisku LDF, které je v této záležitosti negativní
(3.6. 2008).
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Před AS vystoupil Doc. Brunecký, jako jeden z dvojice, která vypracovala pracovní verzi
důvodové zprávy. Členům AS vysvětlil důvody, proč ke vzniku této fakulty má dojít a
odpověděl na dotazy senátorů.
AS LDF nedoporučuje ustavit novou Fakultu biotechniky a aplikované tvorby a přiklání
se ke stanovisku LDF ze dne 3.6. 2008, tj. že daný záměr považuje za negativní.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

11

2

2

Členové AS se ztotožňují se stanoviskem LDF a nedoporučují vznik Fakulty biotechniky a
aplikované tvorby.

5. Zhodnocení shromáždění akademické obce LDF ze dne 17.6. 2008
Ve věci projednávání tohoto bodu byl předložen návrh na změnu Volebního a jednacího řádu
(VaJŘ).
V průběhu projednávání tohoto bodu přišla na zasedání AS Doc. Tesařová.
Předseda AS navrhnul vytvořit legislativní komisi AS, která připraví návrhy na případné
změny ve VaJŘ AS, jako reakci na některé z podnětů, které byly členy akademické obce (AO)
prezentovány na shromáždění AO. Komise si bude moci k řešení problémů přizvat kohokoliv
z řad členů AO. Předpokládá se přijetí případných změn VaJŘ AS do konce roku 2009.
Návrh na ustanovení legislativní komise AS ve složení: Ing. Drápela, Bc. Danzer, Doc.
Tesařová..
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

13

0

3

Legislativní komise AS byla tímto ustavena.

6.

Různé
a. Projednání otevřeného sdělení ing. Zacha
Meritem otevřeného sdělení Ing. Zacha byl jeho nesouhlas s postupem Interní grantové
agentury LDF MZLU v Brně, která jej, dle jeho názoru, o výsledcích soutěže
neinformovala jak měla, tj. písemně.
AS LDF MZLU v Brně otevřené sdělení Ing. Zacha projednal a konstatuje, že
v současné době je daná věc již dostatečně řešena (viz rozhodnutí děkana č.2/2008).
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PRO PROTI ZDRŽEL SE

13

1

2

b. Projednání stížnosti doc. Bruneckého na mzdovou diskriminaci ústavu 442
Členové AS obdrželi písemné stanovisko doc. Bruneckého, které schválili jako další
podkladový materiál k jednání (15 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
Doc. Brunecký vysvětlil důvod své stížnosti, ve které upozorňoval na mzdovou
diskriminaci ústavu 442 – Ústav nábytku, designu a bydlení.
Děkan LDF předložil AS další materiál (dopis rektora ze dne 3.12. 2008), AS jej
schválil jako další podkladový materiál jednání (15 pro, 0 proti, 1 se zdržel).
AS LDF následně stížnost projednal a přijal následující usnesení:
AS LDF projednal stížnost doc. Bruneckého a konstatuje, že se v dané věci
ztotožňuje se stanoviskem pana rektora ze dne 2.9. a 3.12. 2008, tj. že „mzdová
diskriminace“ nebyla prokázána.
PRO PROTI ZDRŽEL SE

10

2

4

Návrh usnesení byl AS přijat.
c. Třídění odpadů na LDF
Návrh předložil senátor Ing. Gryc. Navrhuje vyzvat vedení fakulty, univerzity k zahájení
kroků pro řešení třídění odpadů na LDF, MZLU v Brně.
AS LDF MZLU v Brně s návrhem třídění odpadů souhlasí a žádá vedení fakulty o
předložení návrhu řešení.
PRO PROTI ZDRŽEL SE

15
1
0
Usnesení bylo přijato.
Předseda AS otevírá pokračování bodu různé:
Ing. Haraslínová vystupuje s problémem hodnocení studentů za neukončený předmět.
Předseda AS navrhuje, aby tento bod byl bodem jednoho z příštích zasedání AS. Ing.
Haraslínová, Bc. Danzer a Doc. Čermák jsou pověřeni, aby našli v této věci řešení
s proděkanem Dvořákem. Z tohoto společného jednání vznikne návrh, který bude předložen
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jako další podkladový materiál pro projednávání v AS. Složení pracovní komise AS v dané
věci a výše uvedený postup byl tímto AS odsouhlasen (14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
Vystupuje Bc. Chrbját, který navrhuje, aby studenti, kteří se zúčastní voleb do AS, byli
nějakým způsobem zvýhodněni např. čas registrace, registrační poukázky apod. Záměr je
motivován zvýšením účasti studentů ve volbách do AS. Předseda AS navrhuje danou věc vzít
jako podnět nejen pro legislativní komisi AS..
Vystoupil Ing. Kachyňa. Navrhuje vznik web stránek fakultního senátu, kde by se jednotliví
uchazeči o členství v AS mohli prezentovat. Chce povýšit úlohu senátu do budoucna na vyšší
úroveň. Předseda AS poděkoval za podnět s konstatováním, že právě dnes vznikla legislativní
komise AS, která daný návrh určitě posoudí při přípravě novelizace VaJŘ AS.
Jednání bylo předsedou AS ukončeno.
Příští zasedání AS LDF MZLU v Brně se uskuteční dne 9.2. 2009

Dr. Ing. Jan Kadavý
předseda AS LDF MZLU v Brně
Zapsala: Ing. Alice Malá
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