
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 2.2.2006 

 
 
Přítomni (bez titulů): Ondr, Jílek, Rolínek, Nováček, Hladký, Trávníček, Sedláček, Suchý, 

Kukačka,  Hrubý, Volek 
Omluveni: Klufová 
Nepřítomni: Fiala, Veselá, Růžička 
Hosté:  (bez titulů) Hrabánková, Špička, Bernard, Škodová-Parmová 
 
Program: 

1. diskuse o transformaci fakulty – hlasování o navrhované struktuře; 
2. projednání článku pana prof. Brandla v Mladé frontě Dnes. 

 
ad 1) Paní prof. Hrabánková přednesla návrh transformace Zemědělské fakulty. Informovala o 
jejím rozdělení a vzniku samostatných útvarů. Dále předeslala, že návrh koncepce je v souladu se 
záměrem rozvoje fakulty a odpovídá moderním trendům v oblastech, které jsou předmětem 
vzdělávacího a výzkumného procesu fakulty. Paní děkanka zdůraznila nutnost  udržení a rozvoje 
Zemědělské fakulty. 
Doc. Trávníček  argumentoval pro zachování samostatné katedry Anatomie a fyziologie 
hospodářských zvířat a  nesouhlasí s jejím začleněním pod Katedru genetiky, fyziologie a 
biotechnologie.  
 
Po projednání a následné diskusi senát doporučuje schválit organizační strukturu předloženou 
vedením fakulty, s tím, že je vhodné zvážit ponechání samostatné katedry Anatomie a fyziologie 
hospodářských zvířat.  
     
ad 2)   Dr. Škodová Parmová seznámila senát s článkem uveřejněným v MF Dnes, který se týká 
Zemědělské fakulty a s nápravnými opatřeními, která budou přijata (tzn. uveřejnění nového 
článku). 
Na základě diskuse senát nesouhlasí s obsahem článku z důvodu, že poškozuje dobré jméno 
fakulty.   
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU v Českých Budějovicích po projednání a diskusi doporučuje schválit 
organizační strukturu předloženou vedením fakulty, s tím, že je vhodné zvážit ponechání 
samostatné katedry Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat. 

2. AS ZF JU byl seznámen s článkem pana prof. Brandla uveřejněným v MF Dnes a 
nesouhlasí s jeho obsahem, neboť fakta v něm uvedená poškozují dobré jméno 
Zemědělské fakulty a žádá její vedení, aby v tomto smyslu projednalo uveřejnění nového 
článku, který by tyto věci uvedl na pravou míru.  

 
 
zapsal: L. Rolínek 


	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU KONANÉHO DNE 2.2.2
	Program:

