
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 14.6.2005 

 
 
Přítomni (bez titulů): Holec, Kundrát, Vaníček, Kukačka, Rolínek, Suchý, Klufová, Hladký,   

Hrubý 
Omluveni: Ondr, Hasman, Růžička 
Nepřítomni: McAvoy, Vořechovská, Baxa 
 
Program: 

1. rozpočty kateder 
2. změny  Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro 
akademický rok 2005/2006“, zveřejněná ve Sbírce rozhodnutí a opatření Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty č. 48 ze dne 4. listopadu 2004 -
dodatek: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický 
rok 2005/2006  

3. různé 
 
Ad1) Předseda senátu poděkoval pracovní komisi pro změnu návrhu rozpočtů kateder za 
odvedenou práci. Senátor Rolínek (vzhledem k tomu, že se podílel na výpočtech jednotlivých 
variant) stručně popsal metodiku výpočtu jednotlivých navrhovaných variant: 

• Varianta 1 – výpočet byl proveden jako podíl pedagogické činnosti kateder na 
přepočteném výkonu celé fakulty, kdy koeficient financování technologických 
oborů  je 2.25 (tedy i přepočet výkonu technologických kateder) a koeficient 
financování ekonomických oborů je 1 (tedy i přepočet výkonu ekonomických 
kateder) 

• Varianta 2 – výpočet byl proveden na základě pedagogické činnosti, která byla 
násobena u každého předmětu ekonomických kateder příslušným koeficientem (1- 
eko obory, 2.25 – zemědělské obory). Pedagogická činnost technologických 
kateder byla násobena koeficientem 2.25. 

• Varianta 3 – výpočet byl proveden na základě počtu studentohodin 
Paní proděkanka Škodová – Parmová objasnila filozofii a důvody původního návrhu.  
Diskuse: 

• Senátor Suchý hovořil v rámci objektivnosti o nevýhodě technologických kateder, která 
spočívá v tom, že jejich předměty jsou vyučovány ve vyšších ročnících, kdy studuje nižší 
počet studentů než v ročnících nižších.  

• Senátoři Hrubý, Vaníček a Rolínek se shodli na tom, že varianta 2 se jeví jako rozumný 
kompromis pro technologické i ekonomické katedry. 

• senátor Hladký upozornil na to, že je potřeba uvažovat o metodice návrhu rozpočtu 
uvažovat i do budoucna a konceptuálně ji řešit. Hledání a příprava vhodného modelu je 
podle jeho názoru práce na celý rok.  

• Senátorka Klufová upozornila na skutečnost: má-li se problematika metodiky a struktury 
rozpočtu řešit smysluplně, je potřeba stanovit konkrétní osoby, které by se tomu věnovaly 
odpovědně. 



• Senátor Kukačka navrhl vytvořit stálou pracovní komisi pro ekonomické záležitosti. 
Předseda senátu tento návrh podpořil .  

• Senátor Suchý se obrátil na paní proděkanku s požadavkem, aby v budoucnu podklady 
pro přípravu rozpočtů kateder (pedagogická činnost a další) shromažďoval jeden 
konkrétní, kompetentní člověk, nenechávat tuto práci na katedrách samotných, neboť 
může docházet k různým chybám a nepřesnostem. Toto podpořili i ostatní senátoři.  

• Předseda senátu navrhl stálou pracovní komisi ve složení: Hladký, Rolínek, Krutina, 
Klufová, Ondr, Suchý. 

 
Hlasování o rozpočtu kateder: 
Varianta 2 – pro 7 
Varianta 3 – pro 1 
Zdržel se hlasování – 1 
 
Ad2) Paní proděkanka Škodová – Parmová seznámila senátory s nejnovější skutečností – 
akreditační komise udělila souhlas k zavedení nového oboru Strukturální politika EU a regionální 
rozvoj (dvouleté navazující magisterské studium). Vedení fakulty rozhodlo o anoncování 
možnosti studia v tomto oboru již od školního roku 2005/2006 a vzhledem k pokročilé době bude 
v tomto roce umožněna možnost studia tohoto oboru 30 uchazečům bez přijímacích zkoušek, 
kritériem pro přijetí bude studijní průměr z bakalářského studia – viz část G. odst. 1. tohoto 
opatření. 
 
Hlasování o přijetí Změn k opatření děkana ZF JU č. 48: jednomyslně pro  
 
Ad3) Senátorka Klufová vznesla dotaz na předsedu senátu, jakým způsobem bude řešena 
problematika studentské části senátu, kdy dva senátoři z této části končí své studium a tedy i 
působení v AS ZF a  v současné době jsou vyčerpáni již všichni náhradníci z řad studentů a členů 
senátu, kteří se nezúčastňují jednotlivých zasedání. Předseda senátu seznámil jednotlivé členy se 
skutečností, že zákon č. 111 o vysokých školách neupravuje nijak možnost doplňovacích voleb, 
proto bude nejprve osloven legislativní odbor MŠMT s žádosti o názor na toto a poté budou 
doplňovací volby do studentské komory senátu uskutečněny. Senátor Holec navrhl zkrátit volební 
období senátu na dva roky.  
 
Usnesení: 

• Rozpočet kateder pro rok 2005 byl AS ZF schválen v podobě varianty 2. 
• AS ZF JU se po diskusích nad rozpočtem fakulty rozhodl vytvořit stálou pracovní komisi 

pro ekonomické záležitosti (viz výše), která by měla být pracovním partnerem zejména 
paní děkance a panu tajemníkovi. 

• AS ZF JU jednomyslně schválil Změny k opatření děkana ZF JU č. 48. 
 
 
Termín dalšího zasedání AS ZF JU byl předběžně stanoven na 22.9.2005 ve 13 hod. 
 
 
 
Č. Budějovice, 14.6.2005      zapsala: R. Klufová 


