
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
KONANÉHO DNE 21. 4. 2015 
 
Přítomni (bez titulů):  
Eva Dadáková, Petr Dobrovolný, František Dolák, Ondřej Doskočil, Iva Dostálková, Petr Dvořák, , 
Tomáš Hauer, Jan Havlíček, Eliška Havlová, Josef Hrdlička, Lukáš Chládek, Pavel Kozák, Jaroslav Král, 
Lukáš Martínek, Markéta Maturová, Ladislav Nagy, Marek Ollé, Pavel Ondr, Jan Petr, Vladimíra 
Petrášková, Petr Pexa, Kamil Pícha, Ján Regenda, Jan Samohýl, Ondřej Skopec, Michaela Syrová, Petr 
Šmilauer, Kateřina Švagrová, František Štěch, Adam Veselka, Tomáš Volek, (v průběhu jednání se 
měnil počet přítomných senátorů, celkem jich zasedáním AS prošlo 31).  
 
Omluveni (bez titulů): 
Monika Březinová, Monika Flídrová, Šimon Heller, Jana Kindlová, Elena Nevaeva, Filip Šandera, 
Matylda Šebková, Tomáš Veber, Luboš Zábranský 
 
Hosté (bez titulů):  
Libor Grubhoffer (rektor), Miroslav Papáček (prorektor pro studium), Tomáš Polívka (prorektor pro 

vědu a výzkum), Michal Bauer (prorektor pro akademické záležitosti; zástupce JU v RVŠ), Ivan Hájek 

(kancléř), Hana Kropáčková (kvestorka), Barbora Stuhlová (zástupce JU v RVŠ), Jiří Váňa (vedoucí 

útvaru vnějších vztahů a komunikace; pověřený vedoucí útvaru marketingu), Dagmar Dvořáková (PR 

manažerka) 

Senát je usnášeníschopný. 

Zapisovatel: Jan Petr (PF)  
Ověřovatelé zápisu (bez titulů): Iva Dostálková (PřF), Pavel Ondr (ZF)  
Skrutátoři (bez titulů): Eliška Havlová (TF), Josef Hrdlička (FF) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a o ověřovatelích zápisu:  
pro: 29  proti: 0  zdrželi se: 0  Návrh byl schválen. 

Program zasedání: 

1. Mandátní záležitosti AS. 

2. Návrh na rozpočtu JU na rok 2015. 

3. Studentské hodnocení výuky. 

4. Studentská unie JU. 

5. Studentská komora AS JU. 

6. Informace z Rady vysokých škol. 

7. Různé. 

Hlasování o navrženém programu:  
pro: 31   proti: 0  zdrželi se: 0  Návrh byl schválen 

 

1. Mandátní záležitosti AS. 

Předseda AS JU informoval o výsledcích doplňovacích voleb do AS na FROV (zvolen Petr Dobrovolný a 

3 náhradníci) a upozornil na nutnost vypsání doplňovacích voleb do AS na ZF (stávající 

senátoři/náhradníci nebudou pokračovat ve studiu) 



2. Návrh na rozpočtu JU na rok 2015. 

Rektor JU uvedl projednávání rozpočtu. 

Seznámil AS s obtížemi při konstrukci rozpočtu, příčinami jeho snížení a zdůvodnil rozhodnutí o 

způsobu přerozdělování finančních zdrojů JU a jejich zapracování do návrhu rozpočtu. Současně 

poděkoval za spolupráci ekonomické komisi AS JU a seznámil AS s postupem jednání. Zdůraznil, že 

považuje za žádoucí, aby podíl jednotlivých fakult na získávání prostředků byl oceňován. Informoval 

senát o tom, že uplatnění nové metody rozdělování prostředků bylo odročeno. 

Kvestorka JU představila hlavní položky rozpočtu a rozhodující ukazatele (ukazatel A a K, příspěvek na 

doplnění kvalifikace, příspěvek na zmírnění poklesu, dotace RVO, náklady rektorátu, AK JU, aktivity 

v rámci VaV). Dále informovala o návrhu rozdělení prostředků podle výsledků na základě metodiky 

RV pro VaV, financování GAJU a U3V 

Diskuse k předkládanému návrhu rozpočtu: 

Moderátor ekonomické komise (EK) Tomáš Volek informoval o setkáních členů EK s kvestorkou, ze 

kterých vzešel závěr, se kterým souhlasilo 5 ze 6 členů EK který byl zaslán členům AS JU mailem: 

1. Za nejvhodnější variantu pro rozdělování prostředků RVO byla doporučena varianta C 

2. Za nejvhodnější způsob financování R a AK byla doporučena nová metoda - alokace 

nepřímých nákladů 

Tato varianta byla zapracována do představeného návrhu rozpočtu. 

V následné diskusi zaznělo poděkování za otevřená, vstřícná a odpovědná jednání mezi EK a 

kvestorkou (Samohýl, kvestorka). 

Byla diskutována otázka námitek k použité metodice rozdělování prostředků a možného 

znevýhodnění některých fakult (Kozák, Samohýl). 

Kvestorka vysvětlila zpoždění předložení návrhu rozpočtu – způsobeno zejména úvahami o několika 

variantách plánování rozpočtu a odpověděla na dotaz směřující ke kompetencím AS JU při 

schvalování čerpání fondů vytvářených JU (Šmilauer) – stávající zákon o VŠ toto neřeší, patrně bude 

obsaženo v novém zák./novele 

Hlasování o rozpočtu (Rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2015 na jednotlivé 
součásti JU):  
pro: 30   proti: 0  zdrželi se: 1  Návrh byl schválen 

Rektor JU poděkoval za důkladné prostudování návrhu rozpočtu a jeho projednání. 

3. Studentské hodnocení výuky. 

Předseda senátu uvedl problematiku studentského hodnocení výuky (SHV), objasnil důvody zařazení 

bodu na pořad jednání (AS JU nemá v této oblasti působnost), informoval o přechodu na nový 

systém. 

Prorektor Bauer informoval AS JU, že změna systému SHV je dána sjednocením SHV na celé JU, 

poděkoval za připomínky a rady při zavádění systému a uvedl existující námitky vůči nynějšímu SHV. 

Odkázal na ppt prezentaci v materiálech AS JU. 

Prorektor Papáček (dříve měl SHV v gesci) informoval o postupném vývoji SHV a odkázal na zápisy 

z jednání pracovní skupiny při přípravě SHV. 



Hlavní připomínky ke SHV: 

a)  Nestejný přístup fakult JU ke zveřejňování výsledků hodnocení (dostupnost bodového hodnocení a 

dostupnost slovního hodnocení na úrovni JU, fakult nebo vedoucích pracovníků – otevřenost vs. 

uzavřenost SHV). V diskusi byly předneseny argumenty ve prospěch jednotlivých variant zveřejňování 

výsledků od zcela otevřeného SHV po nezveřejňování některých částí hodnocení. 

Argumenty, které zazněly ve prospěch jednotlivých variant:  

- otevřenost SHV: vychází z tradice na PřF, kdy při letité zkušenosti nevznikají 

významné potíže při hodnocení a studenti mají právo na informace o výsledcích, 

protože jsou nedílnou součástí akademické obce, ustanovený studentský moderátor 

eliminuje dehonestující a nevhodné hodnocení, při přípravě studenti požadovali 

otevřené SHV, podobné modely SHV v zahraničí jsou otevřené 

- uzavřenost SHV: je určeno pro ved. pracovníky především pro účely zkvalitnění výuky, 

nevytváří se nové diskusní fórum, otevřené SHV nabourává vztahy mezi ak. 

pracovníky 

b)  Existují obavy studentů z nedostatečné anonymity SHV a s tím souvisejícím „postihem“ a to i přes 

garance anonymity 

c)  Končící studenti, kteří přestali být v den státní závěrečné zkoušky členy ak. obce nemají tímto 

přístup k SHV a právě ti by mohli bez obav hodnotit (navíc při vytížení před SZZ nemají prostor pro 

SHV) 

d)  Jaké dopady má SHV na zlepšení výuky? K tomu uvedl rektor JU, že je využití SHV plně 

v kompetenci vedení fakult a apeloval na zhodnocení SHV a hledání možností jeho implementace. 

Po diskusi bylo vyvoláno hlasování o tom, zda má AS JU navrhnout a případně přijmout usnesení o 

SHV. 

Hlasování o návrhu na formulaci a přijetí usnesení o SHV:  
pro: 17   proti: 1  zdrželi se: 12  Návrh byl schválen 

Na základě uvedeného hlasování bylo navrženo usnesení ve znění: „AS JU podporuje jednotný systém 

studentského hodnocení výuky v téže podobě, v jaké proběhlo v akademickém roce 2014/2015.“ 

Hlasování o přijetí usnesení:  
pro: 21   proti: 3  zdrželi se: 6  Návrh byl schválen 

Uvedené usnesení bude předloženo na jednání kolegia rektora JU prorektorem Bauerem. 

4. Studentská unie JU. 

Student V. Voska prezentoval činnost a plány Studentské unie, která pořádá pro studenty různé 

kulturní, společenské a sportovní akce. Činnost unie a jednotlivé akce jsou financovány z prodeje 

vstupenek na pořádané akce a prostřednictvím sponzorských darů. 

V diskusi byla zdůrazněna obezřetnost při pořádání akcí tak, aby nevyvolávaly případné negativní 

reakce veřejnosti. 

5. Studentská komora AS JU. 

Nebyly vzneseny žádné návrhy ani informace. 

 



6. Informace z Rady vysokých škol. 

Členka RVŠ B. Stuhlová informovala o činnosti RVŠ za poslední období: 

- zasedání celé RVŠ neproběhla 

- proběhla dvě zasedání studentské komory RVŠ - sestavení programového prohlášení, 

vyjádření rozhořčení nad situací na Literární akademii, organizace workshopu členů 

akademických senátů 

- výzva k nominaci studentů na cenu Jana Opletala (za 3-leté období) 

Prorektor Bauer (člen předsednictva RVŠ) informoval o zasedání předsednictva RVŠ: 

- podpora studentů Literární akademie 

- příprava rozpočtu ČR na rok 2016 ve vztahu k podpoře VaV 

- protest proti opožděnému započítávání výsledků VaV v letech 2014 a 2015 

- obtíže v komunikaci s MŠMT při přípravě nového Zákona o VŠ a následným zapracováním 

připomínek 

7. Různé. 

Rektor JU informoval o připravovaných akcích spojených s výročím konce 2. světové války: 

- 6. 5. – odpolední debata na téma 70 let od války: svoboda znamená odpovědnost 

- 16. 5. - Podáme si ruce – setkání zástupců JU, Univerzity v Pasově a Univerzity v Deggendorfu 

v Novém Údolí na Šumavě. 


