
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 9.3.2006  
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Klufová, Rolínek, Růžička, Hrubý, Volek, Veselá, 

Nováček, Sedláček, Fiala, Jílek  
Nepřítomni: Suchý, Hladký (omluveni), Ondr, Trávníček 
Hosté: proděkanka Škodová – Parmová, Martin Pech 
  
 
Program: 
 

1. Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích - Dodatek pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu pro akademický rok 2006/2007  

2. Informace z Rady VŠ 
3. Informace o dopisu doc. Karla Dvořáka, CSc. z Vysoké školy evropských a 

regionálních studií, o.p.s.  
4. Vystoupení zástupce Studentské rady JU Martina Pecha 

 
 
 

 
ad 1) 
Proděkanka Škodová – Parmová předložila AS ZF k projednání Opatření děkana 
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Dodatek pravidel pro 
přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2006/2007, které by 
mělo umožnit možnost studia v nově akreditovaném oboru Biologie a ochrana 
zájmových živočichů. U tohoto oboru byla (vzhledem k jeho nedávné akreditaci) 
prodloužena lhůta pro podávání přihlášek do 15.5.2006, předpokládaný počet studentů 
přijatých do prezenčního studia je 40 (bez přijímací zkoušky).  
 
V diskusi k tomuto tématu se předseda AS vyjádřil k problematice práva, vyučovaného 
na tomto oboru. Senátor Kukačka hovořil o potřebě zařazení tělesné výchovy do 
studijního plánu a položil paní proděkance dotaz, jaké jsou pravomoci univerzitní 
akreditační komise. Bylo mu sděleno, že univerzitní akreditační komise je pouze poradní 
orgán. Senátor Volek se zajímal o to, zda se tento obor nekryje s aktivitami BF. Byla mu 
vysvětlena geneze oboru a skutečnost, že se v podstatě jedná o společné dílo BF a ZF. 
Paní proděkanka upozornila na skutečnost, že rovnovážný vývoj studentů, tj. zařazování 
tělesné výchovy do studijních plánů oborů podporuje i Rada VŠ.  
 
ad 2)  
Paní proděkanka informovala členy AS ZF o Materiálech z Rady VŠ, souvisejících 
s změnami VŠ zákona od 1.1.2006.  Podrobně popsala jednotlivé body, které byly 
diskutovány na uskutečněném semináři k úskalím novely tohoto zákona: např. par. 47b 
tohoto zákona o povinnosti VŠ zveřejňovat absolventské práce, včetně jejich posudků či 
změny stipendijní politiky.  Pro ZF JU z novely vyplývá potřeba přijmout nový 
stipendijní řád.  
 
V rámci diskuse k novele VŠ zákona byla diskutována zejména otázka problematičnosti 
par. 47b. Paní proděkanka sdělila členům AS ZF, že se bude snažit v rámci JU zmírnit 
dopad tohoto paragrafu, zveřejňovány budou oponentské posudky, což by mělo vést ke 



zkvalitnění práce oponentů.  Senátor Jílek opět nadnesl otázku změny finanční motivace 
oponentů. Senátor Volek navrhl zveřejňovat pouze souhrn prací.  
 
ad 3) 
Předseda senátu seznámil jednotlivé členy zevrubně s obsahem dopisu doc. Karla 
Dvořáka, CSc. z Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s., adresovanému 
všem členům fakultních senátů i AS JU, ve kterém se hovoří o mobingu, vyvíjeném ze 
strany vedení JU na některé pracovníky, kteří zároveň participují na výuce VŠERS. 
Předseda senátu zároveň informoval o vystoupení pana rektora na mimořádném zasedání 
AS JU dne 21.2.2006, které bylo svoláno jako reakce na výše uvedený dopis a 
vystoupení pana rektora na rozšířeném kolegiu děkana JU dne 7.3.2006.  
 
V diskusi se senátor Volek dotázal na to jaká budou přijata opatření. Obdržel informaci o 
připravovaném dodatku k pracovním smlouvám.  
 
ad 4) 
Zástupce Studentské rady JU (dále jen SR) za ZF Martin Pech přednesl členům AS ZF 
JU malou prezentaci o historii, struktuře a aktivitách nově zrekonstruované Studentské 
rady JU. Členy této rady tvoří členové studentských komor malých i velkého senátu. 
Funkci předsedy vykonává student ZSF JU Pavel Scholz. Vedení SR funguje jako 
poradní orgán rektora JU. SR JU připravila návrh vlastních www stránek, připravuje 
anketní systém a hodnocení výuky na JU. 
 
V diskusi k prezentaci SR předseda AS ZF vznik tohoto orgánu přivítal a zdůvodnil jej 
pociťovaným vakuem při komunikaci mezi studenty a pedagogy. Zástupci SR navrhl, 
aby avizoval připravované setkání akademické obce ZF JU, neboť je důležité, aby se jej 
zúčastnili i studenti. Paní proděkanka hovořila o tom, že na JU chybí systém, který by 
pomáhal studentům 1. roč. zaintegrovat se a naznačila, že toto by mohla být jedna 
z nosných aktivit SR. Senátorka Klufová hovořila o tom, že by bylo vhodné vymezit 
hodnocení výuky určité mantinely z obou stran, aby se nezvrhlo v agresivní výlevy 
uražených studentů (jak se to v některých případech projevilo na BF). Senátor Kukačka 
vznesl dotaz, zda by neměla existovat nějaká protistrana SR na fakultě?  
 
Předběžný termín setkání akademické obce ZF JU byl stanoven na 20.4.2006 ve 14. hod. 
Tento termín bude po dohodě s paní děkankou ještě upřesněn. 
 
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU jednomyslně odsouhlasil Opatření děkana Zemědělské fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Dodatek pravidel pro přijímací 
řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2006/2007 

2. AS ZF JU vzal na vědomí dopis i informaci o vystoupení pana rektora na 
mimořádném zasedání AS JU a rozšířeném kolegiu děkana ZF.  

3. AS ZF JU vzal na vědomí prezentaci p. Pecha o SR, její organizační struktuře, 
cílech a plánovaném hodnocení pedagogů.  

 
 
 
Č. Budějovice, 9.3.2006     zapsala: R. Klufová  
  


