
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
ZE DNE 21.9.2004 

 
 
účast:  Hrubý, Kundrát, Klufová, Rolínek, Hasman, Suchý, Kukačka, Hladký 
nepřítomni: Baxa, Dostálová, Růžička, Ondr, Vaníček, McAvoy 
hosté: prof. Ing. Hrabánková, CSc. 
 

1. Předseda AS ZF JUDr. Hrubý zahájil zasedání AS ZF nástinem programu zasedání – 
paní děkanka požádána, aby AS poskytnula aktuální informace o záměrech vedení JU 
a výsledcích přijímacích zkoušek  

 
2. Záměry dalšího rozvoje JU a ZF: 

 
• Paní děkanka informovala o jednání kolegia rektora ze dne 16.9.2004, na kterém byly 

projednávány možnosti rekonstrukce ZF – děkanka připravila analýzu dané 
problematiky a doporučila neunáhlit se ve snaze oddělit ekonomické obory, neboť by 
toto způsobilo kromě jiného i ztrátu dosavadní image ZF s jejím komplexním pojetím. 
Diskutována byla také potenciální problematická konkurenceschopnost a personální 
zabezpečení zamýšleného ekonomického ústavu. Paní děkanka zároveň informovala o 
postoji pana rektora, který se přiklonil k jejímu názoru  a bylo rozhodnuto o časovém 
horizontu zamýšleného oddělení  ekonomických oborů  v letech 2006 – 2008.  

 
• Na ZF navrhuje paní děkanka vytvoření několika sekcí (ekonomické, živ. výroby, 

rostl. výroby, ekologie), které by se zaměřily zejména na inovace jednotlivých 
vyučovaných předmětů v souladu s nejnovějšími poznatky, trendy a technologiemi  
v jednotlivých oborech. Doporučuje zaměřovat se na do budoucna perspektivní obory. 
Hlavním cílem by mělo být to, aby absolventi ZF nacházeli žádoucí uplatnění. Tyto 
otázky byly diskutovány. 

 
• Paní děkanka informovala také o otázce dalšího fungování a vývoje pracoviště 

v Táboře (snaha  vedení JU centralizovat všechny hlavní směry v Č. Budějovicích). 
 

• AS byla poskytnuta také informace o výsledcích přijímacích zkoušek: do prvních 
ročníků nastoupí celkem 681 studentů, z toho 597 v prezenčních studiu. 

 
3. Usnesení AS ZF 

 
• AS ZF JU vzal na vědomí informace poskytnuté paní děkankou a žádá o další 

případné informace o záměrech dalšího vývoje ZF, ke kterým by se měl vyjádřit. 
 
 
 

Zapsala:  Renata Klufová 


