
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
ZE DNE 18.3.2004 

 
 
účast:  Papež, McAvoy, Kundrát, Ondr, Suchý, Kukačka, Hasman, Hladký, Baxa, Růžička, 

Rolínek, Vaníček, Klufová, Hrubý 
omluvena: Dostálová 
hosté: Doc. Hrabánková, prof. Moudrý, Dr. Parmová 
 
 
1. Předseda AS ZF JUDr. Hrubý přivítal na zasedání novou děkanku ZF Doc. Ing. 

Magdalenu Hrabánkovou, CSc. Zároveň jménem AS ZF poblahopřál ke zvolení a vyslovil 
přesvědčení, že AS ZF bude s novým vedením ZF úzce spolupracovat a pomáhat při 
zlepšování chodu ZF. 

 
2. Děkanka Doc. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. ve stručnosti seznámila AS ZF s 

některými záměry, které mají přinést zlepšení pozice ZF a celkové zkvalitnění práce. 
 
3. Projednání návrhu děkanky ZF JU na jmenování děkanů.  

Děkanka krátce uvedla důvody, zejména v zájmu kontinuity, proč navrhuje 
následující složení proděkanů ZF: 
 

• Prof. Ing. Jan Frelich, CSc. – proděkan pro rozvoj fakulty a harmonizaci s EU 
• Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum 
• Doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. – proděkan pro zahraniční činnost 
• Dr. Ing. Dagmar Parmová – proděkan pro pedagogickou a studijní činnost 

 
Členové AS ZF zároveň dostali dispozici životopisy jednotlivých kandidátů na funkce 
proděkanů.  
 
Dále byla zahájena otevřená diskuse k návrhu proděkanů, AS ZF vyjádřil přání, aby noví 
proděkani po 100 dnech v jejich nové funkci opětovně navštívili zasedání AS ZF a 
seznámili členy senátu s výsledky své činnosti. 
 

4. Dále se senát hlasováním kladně vyjádřil  k záměru děkanky na jmenování proděkanů ZF 
s výsledkem: 

 
pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 

 
5. Dále proděkan Moudrý uvedl důvody pro změny vnitřních předpisů fakulty (ZF) dle 

článku 5, odstavec 2 písm. a. Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a § 33 
zák. č. 111/Sb., o vysokých školách: 

 
A. „Opatření děkana ZF JU k zajištění studia v doktorském studijním programu“ 
 



B. „Opatření děkana ZF JU k poskytování stipendií pro studenty doktorského 
studijního programu v rozpočtovém roce 2004“ 

 

V jejich znění dochází k těmto změnám: 

A. „Opatření děkana JU ZF k zajištění studia v doktorském studijním programu“ 
– bod.č. 5 Doba studia- první věta – zůstává pouze „Standardní doba studia je tři 

roky“. Dovětek – „ u kombinovaného studia může být studijním plánem 
upravena na pět let“ se ruší.  

 
B. „Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

poskytování stipendií pro studenty doktorského studijního programu v rozpočtovém 
roce 2004“ 
– Článek 1 -Studentům DSP je stipendium vypláceno dvanáct měsíců v roce (oproti 

předchozímu deset měsíců v roce (září až červen)  v částce 5000,-Kč (první ročník) 
a 6000,-Kč (druhý a třetí ročník) měsíčně  

 

6. následovalo hlasování o navrhovaných změnách jednotlivě s výsledkem: 
 

bod A.  pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 
bod B.  pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 

 
7. Předseda AS ZF seznámil přítomné se závěry zasedání AS JU dne 9.3.2004, na kterém se 

senát vyjádřil ke jmenování prorektorů  JU a taktéž byl schválen rozpočet JU. Členové AS 
ZF v této souvislosti požádali o zaslání dokumentu Rozpočet JU na své e-mailové adresy, 
aby mohli vznést připomínky, návrhy a podněty na příštím zasedání AS ZF, kdy bude 
projednáván rozpočet ZF. Paní děkanka byla požádána, aby návrh byl zaslán členům 
v dostatečném předstihu.  

 
8. Různé 
 

Na závěr vystoupil člen AS ZF Přemysl Papež a přednesl členům AS ZF několik podnětů, 
které obdržel od studentů ZF k diskusi na zasedání AS ZF: 
 

• prvním návrhem je úprava výuky jazyků, kdy studenti požadují změnu 
současného modelu v tomto znění: jeden cizí jazyk povinný po celou dobu 
studia a další jazyky povinně volitelné 

 
• dalším tématem k možné změně je model vykonávání státních závěrečných 

zkoušek – vyjít z koncepce běžné např. na VŠE – tj. rozdělit SZZ na dílčí 
bloky 

 
Senát tyto návrhy vzal na vědomí a požádal děkanku ZF, aby se těmito návrhy 
zabývala. 

 
 
 
Zapsal:  Přemysl Papež 


