
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
KONANÉHO DNE 25.11.2005 

 
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Rolínek, Klufová, Hrubý, Trávníček, Volek, Jílek, Suchý,  

Růžička, Ondr 
Omluveni: Hladký 
Nepřítomni:  
 
Program: 

1. projednání návrhu na zřízení Katedry agroekologie 
2. informace paní děkanky o pokračující transformaci ZF a přípravách na vznik EF 
3. návrh a projednání delegátů do Rady VŠ 
4. doplňovací volby do studentské komory AS ZF JU 

 
 
ad 1) Paní děkanka zdůvodnila důvod návrhu na vznik Katedry agroekologie. Jednotlivá 
pracoviště zabývající se ekologickou problematikou jsou na ZF příliš roztříštěna.  V diskusi 
k návrhu se vyjádřil senátor Suchý, který požadoval bližší specifikaci a upřesnění návrhu, 
podobně jako senátor Ondr. Předseda AS ZF spolu s ostatními členy (Kukačka, Klufová) vytkli 
nedostatečně připravené podklady k projednání. Senátor Trávníček se vyjádřil v tom smyslu, že 
při schválení části struktury navrhované ZF, mohou později vyvstat problémy, způsobené 
existujícími vazbami připravované katedry agroekologie na ostatní součásti.  
 
ad 2) Paní děkanka informovala členy AS ZF o pokračujících procesech transformace fakulty a 
přípravách na akreditaci Ekonomické fakulty. Projekt Ekonomické fakulty bude odevzdán do 
akreditační komise MŠMT v polovině prosince tohoto roku. Vedoucí jednotlivých kateder byli 
požádáni, aby připravili (dle stanovené osnovy) projekty svých kateder – termín dodání vedení 
fakulty 15.12.2005. Tyto budou následně s jednotlivými katedrami projednávány ve dnech  
9.-13.1. 2006.  Dále paní děkanka informovala o zřízení pracovní pozice „public relations“, jejíž 
naplní byla v podstatě funkce asistenta děkana, včetně komunikace s veřejností, redakčními 
radami odborných časopisů apod. K tomuto návrhu se kladně vyjádřili senátoři Suchý a Hrubý. 
Paní děkanka oznámila s platností k 1.12.2005 jmenování doc. Rolínka  vedoucím Katedry řízení.  
 
ad 3) Předseda AS ZF poděkoval nominované proděkance Škodové-Parmové za její rozhodnutí 
kandidovat do Rady VŠ. Její kandidatura bude projednána AS JU dne 29.11.2005.  
 
ad 4) Paní děkanka vyhlásí doplňovací volby do studentské komory AS ZF JU 25.11.2005, 
v týdnu od 28.11. do 2.11. budou shromažďovány návrhy kandidátů, vlastní volby se uskuteční 
ve dnech 6. a 7.12.2005.  Za uskutečnění voleb bude zodpovědná volební komise ve složení 
Volek, Růžička, Štípek a organizačně se bude podílet Rolínek, který rovněž zajistí volební  
komisi vTáboře.



 
Usnesení: 

1. AS ZF JU se usnesl (znovu)projednat návrh na zřízení Katedry agroekologie na svém 
příštím zasedání, které se uskuteční 16.12.2005 v 9.00 v místnosti vědecké rady. Za tímto 
účelem požaduje upřesnit a doplnit materiály k projednání, neboť materiály dodané na 
toto zasedání se jevily členům AS jako příliš povrchní.  

 
 
další termín zasedání AS ZF: 16.12.2005 v 9.00 
 
 

zapsala: R. Klufová 


	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU KONANÉHO DNE 25.11
	Program:

