
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 27.9.2005 

 
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Rolínek, Klufová, Hrubý, Trávníček, Volek, Jílek 
Omluveni: Ondr, Růžička, Suchý 
Nepřítomni: Hladký 
 
Program: 

1. Rezignace členů AS ZF  
2. Zpráva o návrhu dlouhodobého záměru ZF JU na období 2006 - 2010 
3. Doplňovací volby do studentské komory 

 
Ad1)  Předseda AS ZF informoval o rezignaci některých členů: pana McAvoye – z důvodů 
jazykové bariéry, doc. Vaníčka – přílišná pracovní vytíženost, Ing. Hasman, Ph.D. – již není 
členem akademické obce. Na jejich místo byli povolání náhradníci, kteří se tohoto zasedání již 
aktivně zúčastnili: doc. Trávníček, Ing. Jílek, Ph. D. a Ing. Volek, Ph. D. 
 
Ad 2) Proděkan Frelich (zastupující paní děkanku) informoval o návrhu dlouhodobého záměru 
ZF JU pro období 2006 – 2010. Tento vychází z dlouhodobého záměru do roku 2005, je však již 
připravován odděleně pro předpokládané budoucí fakulty – ekonomickou a zemědělskou. Obě 
nové fakulty budou mít podle předpokladů spíše regionální charakter, byl proto proveden rozbor 
studentů z hlediska místa jejich původu.  
 
Podmínkou vzniku ekonomicky zaměřené fakulty je stabilizace její kvalifikační struktury a 
zkvalitnění výzkumného zaměření fakulty. Nosné obory této fakulty budou: ÚFŘP, OP + OP-CR, 
Strukturální politika a rozvoj venkova, spolu s připravovanými obory: Matematické modelování 
v ekonomii, Managament a ekonomika podniku. Do budoucna se předpokládá vznik 
samostatného oboru Cestovní ruch, hotelnictví a veřejné stravování. Předpokládaný termín 
akreditačního řízení – 2006, rok zřízení – 2007. 
 
Proděkan dále informoval o předpokládaném navýšení počtu studentů stávající ZF do r. 2010 na 
3000, probíhající přípravě technologického inkubátoru, záměru vybavení učeben počítači, servery 
a dataprojektory, o výzkumném záměru stávající fakulty a plánovaném  rozšiřování 
perspektivních laboratoří a týmů (LAE, Laboratoř kvality a další).  Dále se hovořilo o 
předpokládaném zvyšování odborných jazykových schopností a odborném růstu zaměstnanců 
stávající fakulty.  Mezi další témata, o kterých proděkan Frelich  informoval členy senátu patří 
financování fakulty a nově vzniklých fakult, otázka prostorů, oprav, rekonstrukcí budov a 
jednotlivých pavilonů.  
 
Návrh a pojetí nově navrhovaných fakult nebylo zatím diskutováno s vedoucími jednotlivých 
kateder.  
 
Senát vyslechl prvotní informace o dlouhodobém záměru a restrukturalizaci ZF, zřízení nových 
fakult a předpokládá další jednání na základě materiálů, poskytnutých členům AS ZF 
v dostatečném časovém předstihu.  



ad 3) AS ZF pověřil svého předsedu, aby požádal paní děkanku o jmenování volební komise a 
vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS ZF. Voleb se zúčastní celá akademická 
obec.  
 
 
Termín dalšího zasedání AS ZF JU byl předběžně stanoven na 4.11.2005 v 8.30 hod. Místnost 
zajistí  a pozvánky, včetně materiálů k projednání rozešle R. Klufová. 
 
 
 
Č. Budějovice, 27.9..2005      zapsala: R. Klufová 


