
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 13.1.2005  - Tábor 
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Suchý, Ondr, Klufová, Hrubý, Rolínek, Baxa, Holec, 

Hladký, Kundrát, Růžička 
Nepřítomni: Vaníček (omluven), Hasman (omluven), Vořechovská, McAvoy 
Hosté: prof. Hrabánková, CSc., proděkanka Škodová - Parmová 
  
 
Program: 

1. Navrhovaná specializace Družstevnictví bakalářského studia oboru Obchodní 
podnikání; budoucí využití budovy ZF JU v Táboře 

2. Návrh děkana na jmenování proděkana pro optimalizaci struktury ZF 
3. Změna v opatření děkana ZF „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 

ke studiu pro akademický rok 2005/2006“ 
4. Opatření děkana ZF „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu v akademickém roce 2005/2006“ 
5. Opatření děkana ZF k poskytování stipendií pro studenty doktorského studijního 

programu v rozpočtovém roce 2005 
6. Žádost studentů oboru Obchodní podnikání, specializace „cestovní 

ruch“ v Táboře o otevření výuky ruského jazyka 
 
Zasedání AS ZF, konané dne 13.1.2005 se vzhledem k závažnosti očekávaného 
rozhodnutí o dalším využití budovy ZF JU v Táboře,  uskutečnilo v prostorách této 
budovy. Vlastnímu jednání předcházela prohlídka budovy s výkladem jejího správce p. 
Kuldana.  
 
Ad 1) 
Úvodní slovo k navrhované specializaci přednesla paní děkanka. V diskusi byly 
připomenuty některé argumenty z prosincového zasedání AS ZF. Paní proděkanka 
Škodová – Parmová upozornila na skutečnost, že v případě schválení specializace AS ZF, 
bude třeba začlenit předpokládaný počet studentů do opatření děkana „Pravidla pro 
přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/2006“.  
 
Současně byly diskutovány jednotlivé varianty možného budoucího využití budovy ZF 
JU v Táboře. Paní děkanka seznámila s jednotlivými možnostmi a nabídkami.  
 
Ad 2) 
Paní děkanka seznámila členy AS ZF se záměrem jmenovat na určitou dobu proděkana 
pro účely optimalizace struktury a transformaci ZF. Na jmenování do této funkce  
navrhla doc. Palána z Katedry řízení ČZU v Praze. Náplní práce tohoto proděkana bude 
analýza ekonomických fakult v ČR, analýza potenciálních dopadů transformace ZF 
(finanční, personální atd.), variantní řešení připravované optimalizace struktury a 
transformace. Doc. Palán bude rovněž vyučovat v anglickém jazyce (zaměření: 
management, strategický management, řízení strategických změn). 
 
Ad 3)  
Proděkanka Škodová – Parmová seznámila členy AS ZF, že při kontrole počtu studentů 
v opatření děkana ZF JU „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
pro akademický rok 2005/2006“ byl zjištěn chybějící počet studentů přijímaných na 



bakalářský obor Obchodní podnikání, specializace „cestovní ruch“, kombinovaná forma 
studia, o který je mimořádný zájem z praxe.  
 
Ad 4) 
V diskusi k danému bodu se vyjádřili někteří členové AS ZF k otázkám jazykových 
znalostí uchazečů o doktorandské studium a s tím související nedostatečné objektivizaci 
hodnotících kritérií přijímací zkoušky z anglického jazyka (Kukačka, Holec). 
 
Ad 6)  
AS ZF projednal žádost studentů specializace „cestovní ruch“ v Táboře k výuce ruského 
jazyka. Ruský jazyk je deklarován ve studijním plánu oboru jako jedna z možných voleb 
druhého jazyka. Výuka tohoto jazyka však byla zamítnuta z důvodu její neekonomičnosti.  
 
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU jednomyslně schválil specializaci Družstevnictví v rámci bakalářského 
studijního oboru Obchodní podnikání.  Současně doporučuje, aby budova 
v Táboře zůstala nadále využívána Zemědělskou fakultou tak jako dosud, se 
stejnými studijními programy (bakalářský studijní obor Obchodní podnikání, 
specializace „cestovní ruch“). 

2. AS ZF v souladu s ust. par. 27 zák. o vysokých školách  se kladně vyjadřuje 
k záměru  děkana ZF zřídit funkci proděkana pro transformaci fakulty a  
jmenování doc. Palána do této funkce. 

3. AS ZF opětovně projednal opatření děkana ZF „Pravidla pro přijímací řízení a 
podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/2006“ a změny 
přednesené proděkankou Škodovou – Parmovou jednomyslně schválil (přijmout 
v tomto školním roce k prezenčnímu studiu v bakalářském studijním oboru 
Obchodní podnikání 60 studentů pro studium v Českých Budějovicích, 60 
studentů pro studium v Táboře – specializace „cestovní ruch, 20 studentů v 
Táboře -specializace „cestovní ruch“ kombinované studium a 20 studentů 
v Táboře – specializace „družstevnictví“). 

4. AS ZF JU jednomyslně schválil Opatření děkana ZF JU „Pravidla pro přijímací 
řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
v akademickém roce 2005/2006“ s tím, že žádá vedení fakulty o zapracování 
připomínek, zejména ve vztahu k zpřesnění hodnotících kritérií. 

5. AS ZF JU jednomyslně schválil Opatření děkana ZF JU k poskytování stipendií 
pro studenty doktorského studijního programu v rozpočtovém roce 2005. 

6. Vzhledem k tomu, že AS ZF JU není kompetentní vyjadřovat se k výuce 
jednotlivých předmětů (vyjadřuje se pouze k návrhům studijních programů a 
oborů), doporučuje a žádá vedení fakulty, aby projednalo možnosti zavedení 
výuky ruského jazyka v Táboře. 

 
 
 
 
 
 
Tábor, 13.1.2005     zapsala: R. Klufová    


