
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 9. 6. 2015 

Přítomni (bez titulů):  

Monika Březinová, Eva Dadáková, František Dolák, Ondřej Doskočil, Monika Flídrová, 

Tomáš Hauer, Jan Havlíček, Šimon Heller, Josef Hrdlička, Pavel Kozák, Lukáš Martinek, 

Markéta Maturová, Ladislav Nagy, Jan Petr, Vladimíra Petrášková, Petr Pexa, Kamil Pícha, 

Jan Samohýl, Ondřej Skopec, Michaela Syrová, Matylda Šebková, František Štěch, Adam 

Veselka 

 

Omluveni (bez titulů): Petr Dobrovolný, Iva Dostálková, Petr Dvořák, Lukáš Chládek, 

Jaroslav Král, Pavel Ondr, Ján Regenda, Petr Šmilauer, Kateřina Švagrová, Tomáš Veber, 

Tomáš Volek, Luboš Zábranský 

  

Nepřítomni (bez titulů): Eliška Havlová, Elena Neveaeva, Marek Ollé 

 

Hosté (bez titulů): Michal Bauer, Libor Grubhoffer, Ivan Hájek, Hana Kropáčková, Miroslav 

Papáček, Ivana Pecková 

 

Senát je usnášeníschopný.  

  

Zapisovatel: Tomáš Hauer (PřF JU)  

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Martinek (ZSF), Michaela Syrová (PřF) 

Skrutátoři: Ondřej Skopec (EF), Šimon Heller (PF)  

 

Program:  

1. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2014.  

2. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2014.  

3. Strategie JU do roku 2020.  

4. Studentská komora AS JU.  

5. Informace z Rady vysokých škol.  

6. Různé.  

 

Předseda informoval o zániku mandátu senátorů Kindlové a Šandery z důvodu ukončení 

studia. Aktuální počet členů senátu se tedy snížil na 38. 

 

Vedením jednání byl pověřen místopředseda AS L. Nagy. 

 

Senát schválil zapisovatele, ověřovatele a skrutátory (21 pro, 0 proti, 1 se zdržel) a program 

jednání (všichni pro) 

 

Ad 1) Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2014 

Rektor stručně uvedl Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2014. Členové AS dokument 

obdrželi v elektronické podobě 27. 5. 2015.  

Pouze drobné námitky z Legislativní komise k jazykové podobě některých částí textu – 

prorektor M. Bauer informoval, že text prošel dvojí lingvistickou kontrolou. 

Návrh usnesení: Senát schvaluje VZ o činnosti JU za rok 2014 

Výsledek hlasování:   pro – 22 proti – 0   zdržel se – 1 

 

 



 

Ad 2) Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2014 

Kvestorka stručně uvedla Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2014. Členové AS 

dokument obdrželi v elektronické podobě 27. 5. 2015. 

Dotaz Ekonomické komise k výsledku hospodaření rektorátu kvestorka zodpověděla. 

Návrh usnesení: Senát schvaluje VZ o hospodaření JU za rok 2014 

Výsledek hlasování:   pro – 23  proti – 0   zdržel se – 0 

 

 

Ad 3) Strategie JU do roku 2020 

Rektor krátce představil návrh předkládaného dokumentu. Předseda vyzval k podání 

připomínek. 

F. Štěch za Legislativní komisi (LK) představil shrnutí poznámek LK. Byly projednány 

jednotlivé oddíly dokumentu a diskutovány připomínky členů LK i ostatních členů AS.  

Na vznesené dotazy průběžně reagoval rektor.  

 

Obecné komentáře k celku 

Doskočil – do jaké míry je dokument formalita, do jaké míry si na sebe pleteme bič 

Rektor: dokument slouží zejména při čerpání peněz, plnění indikátorů je sekundární 

Samohýl: varoval před tím, že se dokument může bičem stát, jinak dílo pochválil 

Kozák: obsahuje vše, co chceme? Nebudou problém aktualizace? 

Rektor: nebude problém 

Nagy: problém s lingvistickou stránkou dokumentu – pochybnosti nad kvalitou 

Obecná diskuse nad společenskou poptávkou, technickým institutem... 

Březinová: dokument vyznívá firemně a my nejsme firma 

Strategie 

Březinová: posílení SHV – dotaz na promítnutí, obavy z následků 

Prorektor Bauer a další: bylo diskutováno na minulém zasedání AS 

Hauer a další: obava ze změkčování kritérií pro hodnocení výsledků studentů vedoucí 

k poklesu kvality absolventů 

Nagy: bude zájem o technické absolventy? Bude technika k něčemu? 

Rektor: o absolventy je zájem a technické školy mají zájem na spolupráci s JU na některých 

oborech  

Výzkum 

Dadáková – hodnocení akademických pracovníků podle výsledků hodnocení – jak je to 

v materiálu myšleno 

Rektor: HAP, nebo jiné systémy na fakultách 

Internacionalizace 

Hauer: Obava z přílišného soustředění se na nábor studentů z postsovětských zemí, Číny, 

Indie, atd. Měli bychom se snažit o získání kvalitních studentů bez ohledu na jejich původ, a 



to včetně studentů ze „západních“ zemí.  

Rektor: důraz musí být kladen na výběr studentů a jejich reference 

 

Návrhy na změny mají být do 13. 6. zaslány koordinátorovi LK F. Štěchovi, který je následně 

hromadně postoupí kancléři k vypořádání. O případném přijetí a zanesení změn bude kancléř 

AS informovat.   

 

V 16:00 se počet senátorů snížil pod hranici usnášeníschopnosti. 

O. Doskočil informoval o ukončení studia dvou členů senátu a neexistenci náhradníků. Tedy 

jsou nutné nové volby na ZF. Na ostatních fakultách má být překontrolován případný počet 

náhradníků a jejich případná ochota stát se členy AS. Pokud by nějaká fakulta neměla 

náhradníky, měli by členové zvážit vyhlášení doplňovacích voleb i tam.  

Ad 4) Studentská komora AS JU 

Předseda AS informoval o zániku mandátu dosavadní místopředsedkyně AS za studenty a o 

nutnosti zvolit jejího nástupce. 

M. Syrová bez bližších detailů informovala o neformální schůzce studentských senátorů.  

 

Ad 5) Informace z RVŠ 

B. Stuhlová informovala o činnosti SK RVŠ, zejména o usneseních ve věci nejmenování tří 

profesorů prezidentem republiky, zdravotního pojištění studentů doktorského studia a 

ochranou/odškodněním studentů v případě ztráty akreditace jejich VŠ. 

 

M. Bauer: ve stručnosti představil poslední aktivity RVŠ, novela VŠ zákona – akreditace, 

odnímání titulů, ochrana studenta v případě odnětí akreditace, problematika akreditačního 

úřadu; stále není ukončeno hodnocení VaV 2014, 2015 bude použita stejná metodika, rok 

2016 bude hodnocen jinak; RVŠ nesouhlasí s postojem prezidenta republiky ke jmenování 

profesorů RVŠ nesouhlasí 

Doplnili F. Štěch a O. Doskočil.: RVŠ má 10 bodů námitek, ale nežádá jejich řešení v tuto 

chvíli, ale až v případě, že se otevře ve sněmovně. 

Ad 6) Různé 

M. Bauer: SHV za LS probíhá jako v ZS, protože se nestihlo zapracování změn. 

J. Hrdlička: pochybnost o klesání počtu studentů na pedagoga jak řečeno v S2020, když se 

bere více studentů  

Předsedající ukončil jednání z důvodu neusnášeníschopnosti v 16:15. 

 

 

 

 

 

 


