
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 16.12.2005 

 
 
Přítomni (bez titulů): Hrubý, Kukačka, Trávníček, Růžička, Rolínek, Volek, Klufová, Suchý, 

Jílek, Ondr 
Omluveni:  
Nepřítomni: Hladký 
Hosté: prof. Hrabánková, prof. Moudrý 
 
Program: 

1. opětovné projednání návrhu na zřízení Katedry agroekologie 
2. Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním 
programu v akademickém roce 2006/2007 

3. doplňovací volby do studentské komory AS ZF JU 
4. různé 

 
 
ad 1) Prof. Moudrý stručně uvedl důvody, které vedly ke vzniku oboru agroekologie 
(kompenzace úbytku studentů na všeobecně zemědělských oborech), popsal stávající situaci 
tohoto oboru na ZF a zdůraznil potřebu propojení pracovních a výzkumných aktivit oboru, který 
je v současné době pěstován na různých pracovištích fakulty. Základem navrhované katedry by 
se měla stát stávající Katedra obecné produkce rostlinné, část katedry ekologie a rostlinné 
výroby. Navrhovaná katedry by se měla stát garantem oboru Agroekologie. Návrh byl vytvořen 
tak, aby byl v souladu s připravovanou transformací fakulty. Jedním z problémů, které je 
v souvislosti s návrhem řešit, je otázka dislokace navrhované katedry – v současné době se 
jednotlivá pracoviště nacházejí ve třech různých objektech.  Z tohoto důvodu se připravují 
variantní řešení, o kterých se ještě bude jednat. O návrhu katedry agroekologie bylo diskutováno 
v souvislosti s připravovanou transformací fakulty. 
 
diskuse: 
Senátor Rolínek vznesl dotaz, zda se v navrhované struktuře ZF nebude překrývat sekce 
agrotechniky a výživy rostlin navrhované katedry agroekologie s Katedrou pěstování rostlin a 
rostlinolékařství. Dle návrhu transformace by měla Katedra pěstování rostlin a rostlinolékařství 
zajišťovat výuku základních teorií (agrotechnika, geologie, ...) pro všechny zemědělské obory. 
Senátora Volka zajímal rozpočet navrhované katedry. Senátor Suchý hovořil o změnách názvů a 
garantů předmětů, které vznik nové katedry přinese. Navrhl projednat se stávajícími garanty. 
Prof. Moudrý se zasadil o neškatulkování předmětů a lidí podle oborů. Senátor Trávníček položil 
otázku, do jaké míry může probíhat v případě schválení návrhu diskuse? Z jakého důvodu  se 
spěchá s vytvořením této katedry? Scelí toto navrhované pracoviště ekologickou problematiku na 
ZF? K tomuto názoru se připojili senátoři Jílek a Kukačka.  Prof. Moudrý zdůraznil, že některé ze 
stávajících kateder nedostatečně využili uplynulý rok, kdy byl dán prostor pro diskuse ohledně 
navrhované transformace fakulty. Jednání o transformaci musí pokračovat systematicky a za 
účasti všech zainteresovaných skupin. Senátor Kukačka dále vyslovil názor, že je připravovaný 



systém navrhovaných fakult (ZF, EF) nevyvážený, tvořený různě velkými celky. K jeho názoru 
se připojil i senátor Ondr s tím, že se tato nevyváženost začíná prohlubovat. Prioritní otázkou by 
měly být disproporce navrhovaných celků.  Paní děkanka sdělila, že při zpracování vycházela 
z návrhů tzv. projekčních týmů a názorů pracovníků MZe, kteří navrhují dokonce zrušení 
některých kateder. Paní děkanka však nechce volit tuto radikální cestu a bude v úvahu jakékoliv 
návrhy. Za 1,5 roku, kdy vyzývala k diskusi, však žádné návrhy neobdržela.   Senátor Suchý 
souhlasil s prof. Moudrým a navrhl vznik nové katedry agrekologie schválit s tím, že záleží na 
jeho formulaci, která by nutně nemusela vyloučit další diskusi.  Paní děkanka informovala dále 
AS ZF o skutečnosti, že pro MZe se ZF stala oficiálně schváleným poradenským střediskem. 
Jednou z budoucích vlajkových lodí ZF by mělo být Rybářství.  Předseda senátu se domníval, že 
by případně schválená fakulta agroekologie nefungovala a navrhl možnost případné revokace. 
Ondr vidí k návrhu na zřízení katedry agroekologie analogii v návrhu nového 
zootechnologického celku, o kterém zatím nebylo jednáno.  
 
ad 2)  Prof. Moudrý upozornil na změny oproti minulému období.  
 
ad 3)  Předseda AS ZF poděkoval volební komisi za provedenou práci. Vzhledem k nedostatečné 
účasti bude nutno provést 2. kolo voleb 10.1. – 11.1. 2006, při kterém budou použity návrhy 
z kola prvního.  
 
ad 4) Různé – senátor Kukačka navrhl podrobnější diskusi o návrhu struktury nových fakult, 
k tomuto návrh se připojil i předseda AS. Senátor Ondr se pozastavil nad skutečností, že nebyli 
členové AS ZF pozváni na oslavu k 45. výročí ZF. Senátorka Klufová navrhla, aby senát 
důsledně vyžadoval materiály k projednávání nejpozději 10 dní před zasedáním, na kterém mají 
být projednávány. V opačném případě se nemohou jednotliví členové AS ZF na jednání seriózně 
připravit.  
 
 
Usnesení: 

1. Akademický senát ZF JU vzal na vědomí Projekt založení katedry agroekologie, souhlasí 
s jejím vytvořením, které považuje za krok správným směrem, jenž však bude muset být 
schválen v kontextu celkové transformace fakulty počátkem příštího roku. 

2. Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním 
programu v akademickém roce 2006/2007 – bylo AS ZF JU jednoznačně schváleno 

 

  
 
 

zapsala: R. Klufová 
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