Zápis č. 10 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného dne 18. května 2009
Program:

1. Diskuze s rektorem a prorektory MZLU v Brně.
2. Změny ve složení studentské části AS AF po 1.6.2009.
3. Projednání podmínek přijímacího řízení pro následující akademický rok.
4. Různé

Přítomni: 16, omluveni: 5.
Hosté: rektor MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., prorektoři: Doc. Ing. Miroslav
Havlíček, CSc., prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
kvestora JUDr. Věra Sedlářová, děkan AF prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., proděkani
AF: doc. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ing. Martin Fajman,
Ph.D., Bc. Vojtěch Rada.
Ad 1) V rámci diskuze s vedením univerzity byla zmíněna následující témata:
Počty studentů na univerzitě, dopad vzniku nové (páté) fakulty na ostatní součásti,
hodnocení kvality studentů a jejich motivace ke studiu, zlepšení kvality univerzitního
časopisu (Acta Univ. Agric.), finanční vypořádání výuky mezi fakultami, výše
normativu, zahraniční spolupráce a kvalita činností zahraničního oddělení univerzity,
nový JVS a jeho další uvažované úpravy, klub absolventů, změna názvu univerzity.
Rektor univerzity odpovídal na dotazy senátorů či zástupců vedení fakulty sám nebo
vyzval k odpovědi prorektory nebo p. kvestorku. Pan rektor považuje vznik nové
fakulty (FRRMS) za pozitivní krok ve vývoji univerzity, který odpovídá trendům
v zájmu o studium a jeho zaměření, případné dopady na jiné součásti označil za
přijatelné.
Podle odpovědí by měl být nárůst počtu studentů na nové fakultě saturován
povoleným nárůstem počtu studentů na univerzitě. Počet studentů dosud na FRRMS
přijatých však byl odebrán z normativu pro univerzitu, protože o studenty přijaté na
uvedenou fakultu nebyl tento počet navýšen, a to i přes slib, že se tak stane. Rektor
seznámil přítomné s vývojem počtu studentů na univerzitě. Počty studentů přijímaných
na jednotlivých součástech budou stanoveny rozhodnutím rektora a neměly by být
překračovány, garantují děkani.
V oblasti zkvalitnění úrovně univerzitního časopisu Acta bylo uděláno mnoho kroků,
patří mezi sledovaná periodika a univerzita má zájem posunout jej mezi impaktované
publikace. Přislíbeno bylo zveřejňování plných textů článků na WWW stránkách
univerzity.
Finanční vyrovnání mezi fakultami (za výuku) je realizováno za počet odučených
hodin na úrovni 70 % hodnoty základního normativu. Hodnota normativu se
v posledních letech nezměnila.
Co se týče kvality práce zahraničního oddělení, zejména podpory vyjíždějícím
studentům, je potřeba řešit konkrétní připomínky, bohužel není přítomen prorektor
Grega.
Připomínky k uvažovaným změnám JVS mají předložit děkani fakult, zejména
k vypuštění log jednotlivých fakult. JVS i jeho vývoj má ve své oblasti prorektor
Grega, který na zasedání AS AF nebyl přítomen. Členové AS AF vyjádřili své
pochybnosti o pozitivním efektu uvažovaných změn, které se realizují brzy po
zavedení JVS ještě před jeho plnou implementací. Podle názoru senátorů rychlé změny
loga univerzity nepůsobí na okolí dobrým dojmem. Změna názvu univerzity je

v současnosti záležitostí legislativy ČR a je v rukou poslanců, návrh včetně
zdůvodnění byl odevzdán (spolu se změnami statutu univerzity).
Ad 2) Přítomným senátorům byli představeni nově zvolení zástupci studentské části senátu
(Ing. Martin Cileček, D-ZOO-SZ; Petr Filip, B-ZS-PT; Adam Lohniský, B-ZOO-ZO;
Michal Malík, B-TP-TP; Bc. Vojtěch Rada, N-ZOO-KRM; Bc. Alena Strašilová, NTP-JZP; Kristýna Miková, B-TP-TP). Předseda AS poděkoval odstupujícím členům
AS AF za jejich práci a popřál nově zvoleným mnoho trpělivosti a zdaru v jejich práci.
Po dohodě s děkanem AF navrhne předseda AS AF mimořádné stipendium
odstupujícím studentům.
Ad 3) Byly projednány předložené podmínky týkající se přijímacího řízení pro následující
akademický rok (2009/2010). Po drobných formálních úpravách byl předložený
materiál schválen.
Pro 16, proti 0, zdržel se 0.
Ad 4) Děkan AF požádal členy AS AF o stanovisko k úmyslu vedení univerzity vypustit loga
jednotlivých fakult při používání JVS. V rámci JVS by bylo tedy používáno pouze
logo univerzity (v podobě čtyř zelených teček).
Stanovisko členů senátu – zachování používání loga fakulty – pro 15, proti 0, zdržel
se 1.
Byly diskutovány připomínky ke struktuře a obsahu WWW stránek AF.

V Brně dne 18.5. 2009
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
tajemník AS AF

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
předseda AS AF

