
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
ZE DNE 24.6.2004 

 
 
účast:  Hrubý, Kundrát, Klufová, Rolínek, McAvoy, Hasman, Ondr, Suchý, Vaníček, 

Kukačka, 
nepřítomni: Baxa, Dostálová, Hladký, Růžička  
hosté: Doc. Hrabánková, prof. Frelich, prof. Moudrý, Ing. Parmová, Ph.D., Ing. Květoun 
 

1. Předseda AS ZF JUDr. Hrubý zahájil zasedání AS ZF nástinem programu zasedání – 
kromě deklarovaného programu bylo požádáno vedení fakulty o poskytnutí informací 
o dosavadní činnosti od nástupu do funkcí. 

 
2. Dosavadní činnost vedení fakulty od nástupu do funkcí: 

 
• paní děkanka informovala o průběhu činnosti od svého nástupu do funkce – seznámení 

se s dosavadními výsledky ZF; vytipování problémů, které je třeba řešit – zadán 
ekonomický audit – zpráva bude hotova 25.5.2004; spolupráce se studenty; příprava 
některých akcí (AGROREGION), jednání s Mze (možnosti získávání projektů); 
výuka; agenda (prodlužování či ukončování pracovních poměrů); sledování publikační 
činnosti 

 
• prof. Frelich informoval o své dosavadní činnosti ve funkci proděkana – předávání 

činností děkance; jmenován spolu s prof. Zrzavým do komise MŠMT, která rozhoduje 
o přijímání rozvojových projektů; kontrola čerpání výzkumných záměrů z loňského 
roku; výběrová řízení 

 
• prof. Moudrý informoval o své dosavadní činnosti ve funkci proděkana – výzkumné 

záměry; situace v oblasti podávání projektů do FRVŠ, NAZV, GA ČR; 
shromažďování údajů o nejprestižnějších časopisech v jednotlivých oborech, na 
základě kterých by pak měl v rámci rektorátu vzniknout nový systém hodnocení 

 
• Ing. Parmová, Ph.D. – příprava a organizace státních zkoušek (nízké % neúspěšnosti), 

příprava přijímacích zkoušek, snaha zjednodušit některé záležitosti STAGu – 
zapisování na zkoušky, tvorba rozvrhu pomocí STAGu, předzápisy – studenti se 
budou hlásit přímo na rozvrhové akce, návrh unifikace posudků bakalářských a 
diplomových prací 

 
• doc.  Čermák – omluven – zahraniční cesta 
 
 
3. Zahájena diskuse s jednotlivými členy vedení fakulty 

 
• Ing. Parmová Ph.D. zodpověděla dotazy RNDr. Klufové a doc. Vaníčka týkající se 

státních a přijímacích zkoušek . 
 
 



• Prof. Moudrý informoval o přijímacím řízení na doktorandské studium a reagoval na 
dotaz JUDr. Hrubého, týkající se situace s DSP Řízení a ekonomika podniku 

 
• JUDr. Hrubý zahájil diskusi o připravovaných  změnách ve struktuře a strategii 

rozvoje JU – doc. Hrabánková informovala o připravovaném projevu rektora 
29.9.2004, na kterém bude informovat o připravovaných úpravách PF a ZF – podklady 
mají být rektorátem dodány 14 dní před; JUDr. Hrubý požadoval konfrontaci 
Koncepce rozvoje ZF s připravovanou strategií rektorátu; prof. Moudrý kladně 
hodnotil otevřený rozhovor o dané problematice a zároveň vyzdvihl výhody 
kombinace ekonomických a technologických oborů na  ZF, Ing. Ondr, CSc. navrhl 
svolat zasedání AS ZF, které by se vyjádřilo k dané problematice 

 
4. Ing. Květoun informoval o změnách v rozpočtu ZF, návrhu změn v systému 

financování prací prováděných pracovníky údržby ZF a o situaci ve vymáhání 
pohledávek – z diskuse vyplynuly následující skutečnosti: předpokládané solární 
vytápění nebude realizováno; Ing. Suchý navrhl zaměřit se také na problematiku 
bezpečnosti zateplovaných pavilonů M a F a zároveň regulaci vytápění, v informacích 
o práci údržby uvádět nejenom práci, ale i materiál, který tvoří nezanedbatelnou část; 
Ing. Rolínek, CSc. informoval o špatném stavu oken v pavilonu F; PaeDr. Kukačka 
požádal o informaci, zda existuje nějaký systém nahlašování závad na učebnách;  
v oblasti vymáhání pohledávek konstatoval JUDr. Hrubý neexistenci jasného systému 
jejich vymáhání , je třeba zabývat se odpovědností konkrétních osob 

 
5. Projednáno Opatření děkana ZF JU k přijímacím zkouškám na ZF JU – tento materiál 

byl přítomnými členy AS ZF jednomyslně odsouhlasen. 
 

6. Členové AS ZF se shodli na následujícím usnesení - AS ZF doporučuje: 
 

• vytvořit jasný systém vymáhání pohledávek (včetně odpovědnosti konkrétních 
pracovníků) s důslednou, systémovou dokumentací a kontrolou na jednotlivých 
stupních řízení 

• přehodnotit dosavadní systém financování kateder tak, aby bylo možno zabezpečit 
minimální potřeby pro zabezpečení výuky 

• upravit současný systém financování prací prováděných pracovníky údržby ZF tak,  
práce do 1 hodiny nebudou katedrám účtovány, čímž dojde ke zmírnění zátěže jejich 
rozpočtů 

 
7. Další zasedání AS ZF k problematice změn a strategie rozvoje JU se bude konat 

dne 21. 9. 2004 ve 14 hod v místnosti A 307. 
 
 
 
Zapsala:  Renata Klufová 


