Mendelova univerzita v Brně

Akademický senát PEF

Zápis ze zasedání
AS PEF MENDELU
konaného dne 18. listopadu 2019 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti děkanátu PEF

Přítomni:
Bc. Adam Bufka
Bc. David Burger
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Dominika Králíková
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (od poloviny bodu 5)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Omluveni:
Martin Borák
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Předseda AS PEF MENDELU, doc. Trenz, přivítal přítomné na zasedání senátu, navrhl
doplnit program zasedání o informaci o proběhlých volbách – doplňovací volby za okrsek
studentů. Senátor Jedlička vznesl podnět k proběhlým doplňovacím volbám, tedy že bylo
by vhodné tento bod zařadit až před bod Různé. Takto bylo i odsouhlaseno (8 přítomných
senátorů hlasuje pro), tedy program byl následující:
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1. Žádost děkana PEF MENDELU o projednání a schválení „Podmínek přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro zimní semestr akademického roku
2020/2021.
2. Žádost děkana PEF MENDELU o projednání „Zprávy o průběhu přijímacího řízení do ZS 2019/2020“.
3. Žádost děkana PEF MENDELU o „vyjádření senátu fakulty“ k návrhům akreditací studijních programů v Bc a NMgr. stupni studia – Otevřená informatika,
NMgr. Ekonomika a management.
4. Čerpání rozpočtu za 3 Q 2019.
5. Informace o proběhlých volbách – doplňovací volby za okrsek studentů.
6. Různé.
Ad 1) Žádost děkana PEF MENDELU o projednání a schválení „Podmínek přijetí
k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Provozně ekonomické
fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro zimní semestr akademického roku
2020/2021.
Předseda AS PEF MENDELU, doc. Trenz, krátce uvedl tento bod a předal slovo děkanovi
PEF, doc. Žufanovi. Pan děkan doplnil, že byla snaha sjednotit podmínky univerzitně, což
se víceméně podařilo a předpokládá se, že jak se schválí akreditace na další studijní
programy, které ovšem zatím nejsou získány, tak se budou předkládat podmínky přijetí
v obdobné podobě i pro ně.
Předseda senátu otevřel diskusi k tomuto bodu, ovšem nikdo neměl žádné připomínky či
dotazy, tedy se přešlo k vlastnímu hlasování.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 se zdrželo a 0 proti, dokument byl přijat v předložené
podobě.

Ad 2) Žádost děkana PEF MENDELU o projednání „Zprávy o průběhu přijímacího
řízení do ZS 2019/2020“.
Předseda senátu uvedl, že daný dokument je dáván senátu na vědomí a dále předal
slovo panu děkanovi. Pan děkan Žufan uvedl, že jde o standartní zprávu, která dříve byla
předkládána senátu, ale je dobrým zvykem i nadále tak činit. Dále uvedl, že se podoba
přijímacího řízení promítla do nákladů řízení (snížení nákladů), a to že se relativně zajímavě zvýšil počet přihlášek, ale poklesl zároveň počet zapsaných studentů vůči přijatým.
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Aktuálně se na tento fakt již reagovalo, aby se tuto negativní skutečnost povedlo zvrátil,
toto je uvedeno i ve vlastní Zprávě.
Dále byl přednesen dotaz ze strany senátu a to konkrétně od doktora Jedličky, který
uvedl, že je překvapen počtem nepřihlášených studentů, s tím, že se ptá čím si to vysvětlit? Pan Děkan odpověděl, že řada potenciálních studentů fyzicky nebyla na naší univerzitě (SCIO, termíny konané mimo PEF), tedy pokud se realizují přijímačky fyzicky na PEF,
tak je větší pravděpodobnost přilákat studenty na naši univerzitu. Jelikož daní studenti
zde nebyli přítomni a tak ani nevěděli, kam se hlásí.
Senát tento dokument vzal tedy na vědomí.
Ad 3. Žádost děkana PEF MENDELU o „vyjádření senátu fakulty“ k návrhům akreditací studijních programů v Bc a NMgr. stupni studia – Otevřená informatika,
NMgr. Ekonomika a management
Předseda senátu předeslal, že projednávané dokumenty byly přeposlány s pozvánkou
k podrobnému prostudování a předal slovo do pléna k případným dotazům. Poděkoval
za reakce senátora Bufky ohledně formálních připomínek k přeposlaným dokumentům.
Děkan Žufan zároveň omluvil nepřítomnost pana docenta Rozmahela, kterému tímto poděkoval za spolupráci na opravě nedostatků u programu Ekonomika a management. Dále
uvedl, že programy prošly interní debatou, než byly zaslány Vědecké radě PEF a Radě
pro vnitřní hodnocení. Proces tedy probíhal standartním způsobem a problém byl pouze
u formálních připomínek, a to konkrétně v některých případech u garantů předmětů. Kde
například Ústav podnikové ekonomiky navrhl změny oproti původnímu návrhu, které ale
není možné akceptovat, jelikož navržení garanti nemají dostatečnou publikační činnost.
Dále byla otevřena diskuse, kde docent Střelec vznesl dotaz, jaký bude další harmonogram, tj. postup v rámci předložených akreditací studijních programů. Děkan Žufan odpověděl, že se musí dopracovat sebehodnotící zpráva a poté bude předložena Interní
akreditační komisi, která má plánovanou schůzi 28. 11. 2019, ovšem požaduje materiály
již 14 dní předem. Takže se předpokládá, že se sebehodnotící zpráva odevzdá až v prosinci, nebo lednu následujícího roku.
Senátor Bufka se dále zeptal, co si má představit pod pojmem Otevřená informatika. Aby
mohl být bod vysvětlen garantem oboru (NMgr., doc. Dařena), muselo být hlasování o vystoupení člena mimo senát, tudíž se přešlo k hlasování, které dopadlo 8 pro, 0 proti a 0 se
zdrželo. Garant oboru tedy uvedl, že studenti mají díky tomuto široké možnosti výběru
a že to není stavěno v rámci specializací, kde se více zaměřují na konkrétní problematiku,
proto název obecnější.
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Ad 4. Čerpání rozpočtu za 3 Q 2019.
Čerpání rozpočtu bylo dáno senátu na vědomí, nebyly položeny žádné dotazy k aktuálnímu čerpání, tedy se přešlo na další bod programu.
Ad 5. Informace o proběhlých volbách – doplňovací volby za okrsek studentů.
Předseda senátu uvedl, že 13. 11. 2019 proběhlo volební kolo doplňovacích voleb za
okrsek studentů. Jako vítěz voleb (s největším počtem hlasů) byl určen Ondřej Rolník,
jako náhradník (do seznamu náhradníků, v souladu s článkem 6, odstavce (4) Volebního
řádu o nutnosti získat 30 % hlasů zúčastněných voličů) byla zvolena Vendula Urbanová.
Neboť aby bylo možné prohlásit výsledek za platný, je nutno vypořádat stížnosti na průběh voleb, tedy počkat na vyjádření Volební komise senátu.
Následně byl dán prostor senátoru Jedličkovi, aby přednesl své připomínky ohledně realizovaného průběhu voleb. Doktor Jedlička zmiňuje, že volby do AS, ať už jsou doplňovací
nebo řádné, tak by měly mít určité rysy a měly by být dodržen Volební řád. Mělo by být
vyhlášeno, že jsou volby, ale on jako člen volební komice tuto informaci nedostal. V textu
vyhlášení voleb mělo být mj. uvedeno, kolik míst se obsazuje, a též zmiňuje, že čekal, až
bude svolána volební komise. Když se žádné jednání volební komise neuskutečnilo,
a když viděl výsledky návrhového kola, tak tam byla uvedena 4 jména tučně, z čehož
vyvozoval, že tito čtyři kandidáti postupují na kandidátku. Jelikož se na kandidátku dává
dvojnásobný počet míst, tak nabyl dojmu, že jsou obsazována dvě volná místa v senátu,
ovšem výsledky volebního kola už vedli pouze k volbě jednoho senátora.
Předseda senátu, doc Trenz, vstoupil do diskuse s tím, že volby do AS vyhlašuje předseda senátu a není nikde napsáno jakou formou a jakým dokumentem se toto vyhlašuje.
Všichni studenti (v rámci volebního okrsku, 2865 adresátů) dostali email, kde bylo jasně
uvedeno, v souladu s Volebním řádem, že předseda senátu vyhlašuje volby, pro jaký
okrsek, s konkrétním harmonogramem voleb (dle Volebního řádu stačí rámcový harmonogram), vč. informace o funkčním období senátu. Tedy plně v souladu s Volebním řádem. Dále byl email doplněn o informaci, proč se volby vyhlašují, tedy s cílem obsadit
jedno volné místo v senátu (na základě abdikace) a ideálně naplnit i seznam náhradníků,
který je aktuálně již prázdný (při respektování podmínky zisku 30 % hlasů zúčastněných
voličů pro daného kandidáta). Informace o probíhajících volbách je zjevná i ze zápisu
senátu ze dne 9. 10. 2019, kdy byla projednávána a schvalována volební komise, pro
doplňovací volby, pro okrsek studentů, přičemž členové takto navolené komise byly
účastni jednání senátu. Předseda přislíbil pro úplnost, skrze jednoznačnou dohledatelnost aktu vyhlášení voleb zpětně, vyvěsit kopii emailu odeslaného studentům, vč. počtu
obeslaných, do dokumentového serveru senátu (příloha zápisu jednání senátu ze dne
9. 10. 2019). Předseda senátu doplnil informaci, že dle Volebního řádu lze k doplňovacím
volbám přistupovat v přiměřené míře – Volební řád plně popisuje volby klasické (volby
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pro celý senát) a nelze plně naplnit všechna ustanovení dle tohoto řádu pro volbu doplňovací, více viz Článek 6, odstavec (4) a Článek 7, odstavec (8), tamtéž. Vlastní podobu
voleb realizuje Volební komise, která aplikuje i výklad Volebního řádu v úrovni přiměřenosti, tedy je nutno počkat na vyjádření Volební komise senátu s ohledem na vznesenou
připomínku.
Doktor Jedlička uvádí, že se domnívá, že přiměřená míra nebyla naplněna. Navíc jsou
dvoje výsledky návrhového kola. Na jednom dokumentu jsou tučně uvedeny 4 jména a na
druhém šest jmen, proč tedy postupují 4 lidé a volí se pouze jeden, myslí si tedy, že jde
o porušení Volebního řádu. Dále zmínil, že poslal email s podnětem na prošetření voleb
předsedkyni a všem členům volební komise.
Předsedkyně volební komise, JUDr. Hrdličková, uznává, že se domnívala, že se uvolňuje
i druhé místo za pana Boráka, avšak neuznává další pochybení. Uvádí, že byli osloveni
všichni studenti s největším počtem hlasů (4 studenti), avšak většina z nich kandidaturu
odmítla, tedy se postoupilo na další v pořadí, dle počtu získaných hlasů.
Doktoru Jedličkovi nesedí počty, jelikož voliči kroužkovali dva kandidáty na jedno volební
místo, což mu přijde nelogické a v rozporu s Volebním řádem. Také mu vadí, že se ani
jednou nesešla volební komise jakožto kolektivní orgán, který volby organizuje a odpovídá za jejich správnost.
Senátorka Formánková se též ptá, zda je v dokumentech výslovně napsáno, že když se
volí jeden člověk, tak se musí volit pouze jedno jméno. Předseda senátu doplňuje, že ve
Volebním řádu toto takto uvedeno je. V každém případě do senátu postupují studenti, dle
pořadí určeného na základě voleb (řazeno dle nejvyššího volebního zisku) a to buď přímo
(ihned se stávají senátory, dle volných míst v senátu), nebo lze posléze využít i seznamu
náhradníků, v případě následného uvolnění místa v senátu (i zde řazeno dle počtu získaných hlasů ve volebním kole).
Docent Střelec se zeptal senátorů z řad studentů, zda zaznamenali nějaký negativní ohlas k průběhům voleb. Jak pan Bufka tak pan Burger uvedli, že žádný problém z řad
studentů nezaznamenali.
Předseda senátu v tomto okamžiku jednání u tohoto bodu přerušuje s tím, že senát počká
na vyjádření Volební komise (dle Volebního řádu, vyjádření k platnosti proběhlých voleb).
Následně bude senát informovat.
Aktualizace:
Volební komise senátu zasedala dne 19. 11. 2019 v 17. hod. Bylo konstatováno, že
návrhové kolo doplňovacích voleb za okrsek studentů je platné, volební kolo je
neplatné. Volební kolo se bude opakovat a to v termínu 9. 12. 2019 v čase
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10.30– 13.30 a 11. 12. 2019 od 10.30–13.30 a to vždy v místnosti Q04. O návrhu konání opakovaného volebního kola (zneplatnění volebního kola ze dne 13. 11. 2019),
i o termínech realizace volebního kola hlasovalo sedm zúčastněných členů komise.
Podrobněji viz zápis z Volební komise, který je připojen jako příloha tohoto zápisu.
Proti rozhodnutí volební komise se lze odvolat, v souladu s Článkem 2, odstavce (8) Volebního řádu AS PEF MENDELU.
Ad 6. Různé
Senátor Bufka se táže, zda neexistuje nějaký lepší informační kanál, než je současný
způsob předávání zpráv pro studenty (hromadné emaily) od pana inženýra Zerdalogla,
jelikož ho má řada studentů ve spamu a tedy nezaznamenávvají důležité informace.
Předseda senátu navrhl řešení, kdy by se emaily neposílaly pod hlavičkou pana Zerdalogla, ale pod jménem osob, od které email jde původně. Na toto téma byla krátká diskuse
a děkan PEF toto bude diskutovat s Vedením univerzity.
Další podnět do bodu Různé uvedl pan děkan Žufan s tím, že velký senát dostal na aktuální jednání jako návrh na projednání nového prorektora, prof. Farany, jako náhradu za
docentku Markovou (abdikace). Tato situace komplikuje situaci na fakultě, skrze neslučitelnost funkcí, pan profesor bude končit na postu proděkana pro akreditace.
Předseda senátu uvedl, že další senát bude 16. 12. 2019 (pracovní datum), nebo dle
potřeby.
Vyčerpáním programu byl senát ukončen.

......................................................................
Zapsal: Bc. David Burger
Místopředseda AS PEF MENDELU
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Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS PEF MENDELU
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