
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 20.1.2006 

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

Růžička, Suchý, Kukačka, Klufová, Hrubý, Volek 
Omluveni:  
Nepřítomni: Veselá 
Hosté: proděkanka Škodová - Parmová 
 
Program: 

1. přivítání nově zvolených členů studentské komory AS 
2. diskuse o transformaci fakulty – alternativní návrhy některých členů AS 
3. 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  

4. výsledky doplňovacích voleb ze dne 10.-11.1.2006 
5. různé 

 
 
ad 1) Předseda AS ZF přivítal nově zvolené členy studentské komory a vysvětlil jim funkci 
akademického senátu a stávající situaci na Zemědělské fakultě JU. 
 
ad 2)  V rámci diskuse o transformaci ZF vystoupili někteří členové AS ZF (Ondr, Kukačka a 
Trávníček) s alternativními návrhy struktury navrhované ZF, k jejichž vzniku vedly tyto členy 
pociťované disproporce jednotlivých celků v návrhu, prezentovaném vedením fakulty.  Členové 
AS se vyjádřili v tom smyslu, že s koncepcí navrhovanou vedením byli seznámeni pouze vedoucí 
kateder, nikoliv akademický senát a už vůbec ne celá akademická obec. Předseda senátu při této 
příležitosti připomněl, že má akademický senát mj. rozhodovací pravomoci týkající se vzniku a 
zániku kateder. Doc. Trávníček vysvětlil vznik alternativních návrhů jako důsledek pociťovaného 
nedostatku informací a převažujícího subjektivního rozhodování ze strany vedení fakulty a navrhl 
zamyslet se nad celou transformací fakulty z různých úhlů pohledu.  
 
V diskusi k tomuto tématu se vyjádřil senátor Jílek v tom smyslu, že článek doc. Palána 
v čtvrtletníku akademické obce JU Jihočeská univerzita není v souladu s návrhem vedení fakulty. 
Senátor Suchý vyjádřil domněnku, že se zde projevuje zájem na fungování navrhované katedry 
agroekologie jako prioritního celku. Místopředseda Rolínek vybídl členy AS k věcné diskusi, bez 
emocí a konstatoval, že chybí podklady jak k návrhu vedení fakulty, tak i k alternativním 
návrhům senátorů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné diskutovat o problematice až po předložení 
detailnějších návrhů. Velikost jednotlivých celků v rámci struktury navrhované ZF je odvislá od 
koncepce jejího rozvoje (otázka velikosti útvarů je podružná). Senátor Hladký vznesl dotaz na 
jednu z alternativních koncepcí (proč bloky?), který byl kolegou Ondrem zodpovězen tak, že 
problémově příbuzné katedry (obory) by byly sdruženy pod společného „ombudsmana“. Doc. 
Trávníček hovořil o tom, že v návrhu vedení hledá logiku struktury a vznesl dotaz, zda navržené 
schéma odpovídá pohledu řízení?  Senátor Suchý hovořil o problému časového paradoxu. Senátor 
Rolínek považuje za nutné předložit filozofii návrhu  ve vztahu k rozvoji zemědělské fakulty. 



Další cesta by potom mohla být formou pozměňovacích návrhů. Předseda se vyjádřil, že již žádal 
paní děkanku o kompletní materiály k transformaci fakulty. Senátor Kukačka upozornil, že 
v historii fakulty obvykle docházelo k tomu, že se velké celky po nárůstu do určité velikosti 
rozpadaly na malé. Při přechodu na novou fakultu. Zároveň také vyjádřil obavy z možných tlaků 
ze strany různých zájmových skupin.  Zasazuje se o to, aby byla při přechodu na nové fakulty co 
nejméně narušena kontinuita a doporučil, aby bylo vedení ve změnách a zásazích velmi opatrné, 
což se dle jeho názoru neděje.  Senátor Suchý vyjádřil přání, aby příštího zasedání  2.2.2006 
zúčastnil i doc. Palán (jako hlavní zpracovatel projektu transformace fakulty) a byl seznámen 
s alternativními návrhy AS ZF.  Zároveň doporučil vést neformální diskusi intenzivnější formou.  
Senátor Rolínek sdělil, že z hlediska řízení by byly výhodnější větší  celky (přibližně do 25 lidí) 
z důvodu snížení nákladů a zjednodušení řízení (jeden vedoucí, sekretariát apod.). Doc. 
Trávníček se zamýšlel nad tím, zda jsou potřebné některé změny bezpodmínečně  ihned nebo zda 
by nebylo vhodné některé změny provést až po vzniku navrhovaných fakult a do té doby 
koordinovat větší celky. Senátor Ondr označil návrh vedení fakulty za „částečnou 
restrukturalizaci před rozdělením fakulty“.  
 
ad 3) 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 magisterském oboru Strukturální politika EU a regionální rozvoj 
venkova i absolventům jiného studijního programu než Ekonomika a management a to tak, že 
děkanka fakulty může na základě objektivního posouzení  umožnit účast na přijímacím řízení i 
absolventům jiných studijních programů.   
 
V diskusi k tomuto bodu se senátor Jílek dotazoval, zda tento doplněk umožňuje studium 
navazujícího studia oboru ÚFŘP či OP absolventům např. tropického zemědělství. Senátor Suchý 
vyjádřil myšlenku, že by bylo vhodné, aby objektivní posouzení přihlášky absolventů jiných 
studijních programů nebylo pouze na rozhodnutí děkanky, nýbrž aby byl stanoven poradní orgán, 
který by v tomto s děkankou spolupracoval (např. komise pro přijímací zkoušky). Zamezilo by se 
tak případným podezřením a reklamacím.  Senátor Jílek uvedl jinou možnost řešení tohoto 
problému – vyjmenovat všechny vhodné studijní programy. Senátor Trávníček se vyjádřil v tom 
smyslu, že nevidí v navrhovaném opatření žádný problém.  Senátor Hladký rozvíjel možnost 
přijetí jakéhokoliv absolventa. Tomu oponoval předseda AS s tím, že nějaké institucializované 
předpoklady jsou nutné a senátor Suchý se vyjádřil tak, že studium na bakalářských oborech 
umožnit bez omezení, na magisterských však ne.  
 
Hlasování: 13 pro, 1 proti 
 
ad 4) Předseda AS ZF seznámil jednotlivé členy s výsledky 2. kola doplňovacích voleb, které se 
uskutečnili ve dnech 10. a 11. 1. 2006 a zároveň poděkoval členům volební komise za 
provedenou práci.  
 
ad 5) Různé: 

• senátor Hladký upozornil na skutečnost, že dříve ustanovená komise pro přípravu návrhu 
jiného způsobu hospodaření s prostředky v rámci rozpočtu fakulty nepracuje  - byl tedy 
stanoven vedoucím tohoto týmu, který jej bude svolávat a koordinovat 



• senátor Jílek navrhl, aby (vzhledem k tomu, že jsou jednání AS veřejná) byly termíny 
jednotlivých zasedání s dostatečným předstihem umísťovány na www stránkách fakulty v 
aktualitách – zajistí Klufová 

 
Usnesení: 

1. AS ZF JU se zabýval alternativními návrhy některých členů, které předloží předseda 
akademického senátu vedení ZF JU a doc. Palánovi. 

2. AS ZF schválil 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.  

3. AS ZF schvaluje výsledky doplňovacích voleb ze dne 10. – 11. 1. 2006.  
4. AS ZF akceptoval návrh senátora Jílka na pravidelné oznamování termínů zasedání AS 

ZF na www stránkách fakulty. 
 
 
 

  
 
 

zapsala: R. Klufová 
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