Zápis č. 14 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 7. prosince 2009
Program: 1. Informace děkana AF.
2. Zpráva o přípravě voleb kandidáta na děkana AF.
3. Různé.
Přítomni:

17, omluveni 4, hosté 1.

Ad 1) Děkan AF prof. Zeman krátce zhodnotil uplynulé čtyřleté funkční období. Připomněl, jaké
problémy byla Agronomická fakulta nucena řešit zejména ve vztahu ke vzniku nové univerzitní
součásti – Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Jednalo se především o pokles
směrného čísla – počtu studentů přijímaných na AF (z 2800 na 2400) a s tím související rozpočtové
problémy, kterým ale mělo být dle slibu vedení univerzity do budoucna zabráněno (viz zápisy ze
zasedání AS AF č. 19 ze dne 28.5.2007 a č. 10 ze dne 18.5.2009). Zdůraznil význam a propojenost
jednotlivých pracovišť na Agronomické fakultě, kterou označil v tomto smyslu za nedělitelný
celek. V závěru vystoupení prof. Zeman poděkoval senátu za jeho práci a podporu.
Ad 2) Prof. Doležal jako předseda Volební komise pro volbu kandidáta na děkana AF MZLU v Brně
seznámil přítomné s průběhem příprav návrhového kola a zopakoval termíny průběhu volby:
8. a 9. prosince 2009 – návrhové kolo volby kandidáta na děkana AF,
14. prosince 2009 – zveřejnění výsledků návrhového kola volby na děkana AF včetně vyjádření
navržených kandidátů,
20. ledna 2010 – představení kandidátů na děkana AF a volba děkana AF.
Ad 3) V bodě Různé zaznělo následující:
-

Od 1.1.2010 bude dle zákona č. 419/2009 Sb. univerzita používat název – Mendelova
univerzita v Brně. V této souvislosti dojde také změně grafických symbolů, propagačních,
filmových a dalších materiálů, včetně manuálu JVS. Zároveň bylo připomenuto, že dosud
neexistuje oficiální verze „velkého“ manuálu k používání JVS.

-

Agronomická fakulta se v počátku roku 2010 rozšíří o jeden ústav s názvem CEITEC.
Vyplývá to z dohody uzavřené mezi univerzitami a pracovišti kooperujícími v rámci projektu
CEITEC. Vedení fakulty předloží návrh změny statutu AF.

-

V roce 2010 dojde ke změně účtování nákladů na provoz jednotlivých součástí univerzity.
Rozpočtování se bude odvíjet od plochy pracoviště a konkrétní spotřeby médií (voda, elektřina).

-

Objevily se problémy se zápisy do předmětů u studentů v navazujících magisterských
studijních programech. Tyto problémy vyplývají z konstrukce vzorce pro stanovení
přednostních práv zápisu do předmětů, který řadí tyto studenty na stejnou úroveň studia jako
studenty prvních ročníků bakalářských studijních programů.

-

Byla připomenuta situace týkající se zaměstnávání pracovníků na fakultě, kterým po
opakovaném (druhém) prodloužení pracovně právního vztahu na dobu určitou vzniká ze
zákona nárok na pracovní poměr s neurčitou dobou trvání.

-

Od roku 2010 budou na univerzitních WWW stránkách přístupné plné verze článků,
publikovaných v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae
Brunensis. Záměrem je zvýšit citační index časopisu.

Další zasedání senátu AF Mendelovy univerzity v Brně proběhne dne 20. ledna 2010.

Akademický senát AF přeje všem učitelům, zaměstnancům a posluchačům
fakulty pohodové prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2010.

V Brně dne 7. prosince 2009
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
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