
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 31.3.2005  
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Suchý, Ondr, Klufová, Hrubý, Rolínek, Hladký,  

Růžička, Hasman 
Nepřítomni: Vaníček (omluven), Holec (omluven), McAvoy, Vořechovská, Baxa, 

Kundrát 
Hosté: prof. Hrabánková, CSc., proděkanka Škodová – Parmová, doc. Rajchard, 

proděkan Palán, prof. Moudrý 
  
 
Program: 

1. Informace o stávající situaci v procesu transformace ZF, přípravě na vytvoření 
Ekonomické fakulty – prof. Hrabánková, doc. Palán 

2. Informace o připravovaném přijímacím řízení 
3. Návrhy nových studijních oborů – RNDr. Rajchard, RNDr. Klufová 
4. Plán shromáždění akademické obce ZF JU 
5. Vyhlášení statutu interní grantové soutěže ZF JU 
6. Záležitosti týkající se výuky na ZF JU 

 
Ad 1) 
Paní děkanka informovala AS ZF o nástupu doc. Palána do funkce proděkana pro 
transformaci ZF JU. Dále informovala o diskusích s ekonomickými katedrami, kdy byly 
mapovány názory jejich zaměstnanců, bylo diskutováno o potřebě akreditace nových 
oborů, které by zvýšily konkurenceschopnost uvažované ekonomické fakulty.  Diskuse, 
týkající se navrhované transformace fakulty probíhala současně  i s technologickými 
katedrami. Vyplynula z nich podpora některým nově navrhovaným oborům a zároveň 
potřeba vylepšení stávajících oborů, zlepšení informačního zabezpečení apod. Paní 
děkanka zároveň informovala a přání pana rektora zúčastnit se dalších rozhovorů. Doc. 
Palán informoval o zřízení diskusního fóra k otázkám transformace ZF JU na www 
stránkách fakulty. 
 
Ad 2) 
Paní děkanka seznámila členy AS ZF s novými skutečnostmi, ovlivňujícími přijímací 
řízení pro akademický rok 2005/2006. Jedná se zejména o to, že některé fakulty 
podobného zaměření zrušily přijímací řízení, což ovlivňuje počty přihlášených na 
některých oborech ZF JU (Rybářství), dále se společnost dostává do období 
demograficky slabých populačních ročníků a v neposlední řadě ovlivňuje situaci také 
vznik řady nových vysokých škol. Na tyto skutečnosti bude muset ZF JU reagovat. AS 
ZF JU byl informován o uskutečněných aktivitách, které by měly napomoci zvýšit zájem 
o studium na této fakultě (den otevřených dveří, informační brožury rozesílané ředitelům 
SŠ, účast zástupců fakulty na veletrzích GAUDEAMUS, SCHOLATOUR, inzerce v LN 
a UN atd.). V souvislosti s těmito otázkami byla nastolena potřeba zlepšení www stránek 
fakulty, úprava názvů některých oborů, kateder. Diskutovalo se také o vlivu rozhodnutí 
vedení JU o soustředění studentů oboru Obchodní podnikání do ČB a zamýšleném 
prodeji budovy v Táboře na počty uchazečů o studium tohoto oboru a související otázky 
(zabezpečení ubytovacích míst na kolejích – vedení kolejí přislíbilo vytvoření nových 
míst). Zároveň se paní děkanka prohlásila, že nevidí důvod nevyužívat pátek jako den pro 
výuku, s čímž souhlasili i někteří členové senátu. Paní proděkanka Škodová Parmová 
informovala AS ZF o počtech přihlášených na ZF JU podle jednotlivých oborů.   
 



Senátor Ondr vznesl dotaz, zda je rozhodnutí o prodeji budovy v Táboře a přesunu 
studentů do ČB nevratná skutečnost. JUDr. Hrubý se dotazoval, zda vzal rektor v úvahu 
názor akademické obce na další využití budovy v Táboře. Bylo mu sděleno, že  rektor byl 
o názoru akademické obce informován, ale součástí strategie JU je soustředit 
ekonomické obory do ČB. Senátor Suchý vznesl dotaz, zda zisk z prodeje budovy 
v Táboře bude využit na získání nové budovy pro ZF. Doc. Palán informoval o dalších 
alternativách využití budovy v Táboře, které se nepodařilo prosadit. Senátor Kukačka 
vyjádřil překvapení nad jednáním rektora s doc. Heskovou o otázkách dalšího osudu 
pracoviště v Táboře a proslovil názor, že otevření nového biotechnologického centra 
v Nových Hradech je v rozporu se snahami vedení JU centralizovat činnosti v ČB. 
Senátor Hladký vyjádřil politování nad „vyklizením pozic z Tábora“ (v době, kdy ostatní 
VŠ expandují do dalších míst). 
 
Ad 3) Proděkanka Škodová Parmová uvedla návrhy dvou nových studijních oborů: 

• Návrh žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B 4106 
Zemědělská specializace o studijní obor  Biologie a ochrana zájmových 
organismů a Návrh žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního 
programu N 4106 Zemědělská specializace ve studijním oboru Biologie a ochrana 
zájmových organismů představil AS ZF RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. 
V diskusi se dotazoval senátor Hladký na ekonomický rozměr připravovaných 
aktivit, senátor Kukačka se vyjádřil negativně ke skutečnosti chybějících 
předmětů Tělesné výchovy ve studijním plánu. JUDr. Hrubý se dotazoval na 
materiální zajištění navrhovaného oboru a možnosti praxí. Praxe studentů jsou 
připravovány např. ve spolupráci s pražskou ZOO, buduje se akvarijní místnost. 
Doc. Palán apeloval na možnosti komerčního využití oboru. 

• Návrh žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B 6208 
Ekonomika a management studijní obor Matematické modelování v ekonomii 
představila RNDr. Renata Klufová, Ph.D. – v diskusi se k celkovému pojetí 
navrhovaného oboru kriticky vyjádřil senátor Hladký.  

• Rekreditace oboru Účetnictví a finanční řízení podniku nebyla projednávána, 
neboť celý akreditační proces proběhne v 3 měsíční lhůtě ve smyslu akreditačního 
zákona. 

 
Hlasování: 
Obor Biologie a ochrana zájmových organismů – pro 7, zdržel 1 
Obor Matematické modelování v ekonomii – pro všichni zúčastnění 
 
Ad 4)  Senát AS ZF rozhodl o termínu shromáždění akademické obce ZF JU, které se 
uskuteční ve čtvrtek 21.4. od 14.00 hod v učebně F3. 
 
Ad 5) Prof. Moudrý seznámil senát ZF JU s vyhlášením statutu interní grantové soutěže 
ZF JU (Opatření děkanky ZF JU č. 53), jehož cílem je rozšířit finanční podporu studentů 
(zejména doktorandů), podpořit všechny výzkumné aktivity, související s výzkumem na 
ZF (nesmí být však jeho součástí). Z výše zmíněného opatření děkanky dále vyplývá 
povinnost navrhovatelů projektů projednat své návrhy s p. Coufalovou (zejména otázky 
spoluúčasti fakulty).  
 
 
Ad 6) Senátor Kukačka vznesl kritické poznámky k výuce matematiky, statistiky a 
chemie na ZF JU.  Zejména argumentoval vysokou mírou neúspěšnosti studentů při 



zkouškách.  V diskusi vznesla věcné poznámky k podmínkám udělování zápočtů a 
zkoušek z matematiky senátorka Klufová a zároveň požádala proděkanku Škodovou 
Parmovou a vedoucího studijního oddělení Ing. Hasmana, Ph.D. o provedení podrobné 
analýzy úspěšnosti při skládání zkoušek z těchto předmětů v rámci kreditního systému 
(možnost předmět opakovat, všech 6 možností zkoušku vykonat), včetně eventuálního 
srovnání s ostatními VŠ podobného zaměření.  
 
 
Usnesení: 

1. Senát AS ZF podává námitku k vyřazování tělesné výchovy z povinných 
předmětů v rámci studijních plánů nově navrhovaných oborů. 

2. AS ZF bere na vědomí probíhající proces reakreditace studijního oboru 
Účetnictví a finanční řízení podniku.  

3. AS ZF bere na vědomí žádost zástupce SPU Nitra o zproštění členství ve vědecké 
radě ZF JU. Vedení fakulty nenavrhuje nového zástupce, žádosti bude vyhověno. 

4. AS ZF jednomyslně rozhodl o vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZF JU, které 
proběhnou ve stejném termínu jako volby do AS JU, tj. 12.5.2005. 

5. AS ZF jednomyslně schválil Opatření děkanky ZF JU č. 53 o vyhlášení statutu 
interní grantové soutěže ZF.  

 
 
 
 
 
 
Č. Budějovice, 31.3. 2005     zapsala: R. Klufová  
  


