
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích ze dne 6. dubna 2004 

 
Přítomní (bez titulů): Křišťan, Kozlová, Jukl, Blažka, Kaštovský, Koutecký, Hauer, Krejčí, 
Vančura, Duda (přítomen až od projednávání bodu 2), Liška, Kaplánek, Ehrlichová, Svoboda, 
Jílek, Doskočil, Pavlík, Havlíček, Podlaha, Holátová, Papež, Bezecný, Král, Sak, Rubeš.  
 
Nepřítomní (bez titulů): Švejda, Volný, Hrubý, Filistein.  
 
Hosté: rektor JU prof.Bůžek, prorektoři JU prof.Brandl a prof. Zrzavý, ředitel ÚFB JU dr. 
Štys, vedoucí Katedry jazyků JU dr. Ptáčníková, zástupce JU v SK RVŠ Tomáš Zdechovský 
 
 Předseda dr. Křišťan zahájil schůzi a na základě prezenční listiny konstatoval, že senát je 
schopen usnášení.  
 Proti zápisu z posledního zasedání senátu nebylo námitek.  
 Skrutátory pro toto zasedání byli schváleni senátoři  Papež a Liška, zapisovatelem mgr. 
Doskočil. 
 Předseda senátu navrhl z důvodu nepřítomnosti rektora na začátku zasedání změnu 
programu spočívající v přeskupení pořadí projednávaných bodů a dodatečné zařazení 
schvalování Statutu Jazykového centra JU. Prof. Blažka upozornil, že není vhodné zařazovat 
návrhy k doplnění programu bez dostatečně dlouhé lhůty k jejich prostudování.  

Výsledky hlasování o změně programu zasedání:  
Komora akademických pracovníků: pro 14, proti 0, zdržel se 1. 
Komora studentů: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Návrh na změnu programu byl přijat. 
 
Program: 
1. Podmínky pro přijetí ke studiu na HÚ JU, ÚFB JU a VÚRH JU. 
2. Schvalování Studijního a zkušebního řádu JU. 
3. Schvalování návrhu na složení Vědecké rady JU. 
4. Projednání změn v Disciplinárním řádu JU. 
5. Informace o setkání zástupců studentů veřejných vysokých škol se zástupci SK RVŠ.  
6. Schvalování Statutu Jazykového centra JU. 
7. Různé.    
 
Ad 1) Podmínky pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu na HÚ JU, ÚFB 
JU a VÚRH JU pro akademický rok 2004/2005 
Předložené návrhy představil prorektor prof. Brandl a navrhl, aby na ÚFB JU a VÚRH JU 
byly odloženy termíny pro podávání přihlášek tak, aby byla dotržena čtyřměsíční lhůta. 
Podmínky pro přijetí ke studiu na HÚ JU v tomto smyslu bez připomínek. Navrhl proto aby 
v bode 3 podmínek pro přijetí ke studiu na ÚFB JU a VÚRH byl v obou dokumentech datum 
14. květen 2004 nahrazen datem 15. srpen 2004. Upravený bod 3 dokumentu „Podmínky pro 
přijetí.......pro akademický rok 2004/2005“ ÚFB JU a VÚRH zní: „Ke studiu může být přijat 
uchazeč, který nejpozději 15. srpna 2004 odeslal ....“ 
Podmínky pro přijetí ke studiu na HÚ JU, ÚFB JU a VÚRH včetně výše uvedené změny data 
byly jednomyslně schváleny.   
 

 

 



Ad 2) Schvalování Studijního a zkušebního řádu JU 
Komentář k předkládanému návrhu podal prorektor prof. Brandl. Vedle změn vyžadovaných 
MŠMT do dokumentu zakomponovány i návrhy změn vzešlé od členů senátu.  
Senátor Koutecký dodatečně navrhl změnit článek 15 tak, aby způsob stanovení výsledné 
známky ze SZZ vycházel z aritmetického průměru jednotlivých známek. Návrh zaslal členům 
senátu předem písemně.  
Prorektor prof. Brandl konstatoval, že vedení univerzity nemá proti takovéto změně námitek.  
Navržené znění čl. 15 bod 6 SaZŘ JU: 
„(6) Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „výborně“, jestliže aritmetický 
průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší 
než „velmi dobře“. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „velmi dobře“, jestliže 
aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z jejích 
částí byly klasifikovány známkou „dobře“ a žádná z částí nebyla klasifikována známkou 
„nevyhověl(a)“. Státní závěrečná zkouška je klasifikována známkou „dobře“, jestliže 
aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo rovný 2,5 a zároveň žádná 
z částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)“. Je-li některá část státní závěrečné 
zkoušky hodnocena známkou „nevyhověl(a)“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky 
klasifikován známkou „nevyhověl(a)“.“ 
Výsledky hlasování: 
Komora akademických pracovníků: pro 12, proti 0, zdržel se 3. 
Komora studentů: pro 8, proti 1, zdrželi se 1.  
Návrh na změnu článku 15  SZŘ JU byl přijat. 
 

Prof. Blažka navrhl v článku 2 vypustit „do mezního termínu, určeného harmonogramem 
příslušného akademického roku“ a nahradit formulací „do konce zkouškového období 
příslušného semestru.“   

 

Senátor Koutecký upozornil, že původním smyslem rozšíření čl. 7 odst. 1 bylo jasně označit 
přednášky jako nepovinné. Navrhl proto do textu doplnit (vyznačeno kurzívou) „Účast na 

přednáškách je nepovinná, na cvičeních a seminářích je povinná v rozsahu určeném garantem 
předmětu.“ 

Prof. Blažka inicioval diskusi o klasifikační stupnici, např. o možnosti nahradit stávající 
„půlené“  stupně hodnocením 1 - 6. Většina účastníků diskuse se přiklonila k zachování statu 
quo.  
Výsledky hlasování:   
Text předloženého návrhu SZŘ JU včetně výše popsaných změn v čl. 7 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a 
čl. 15 byl  jednomyslně přijat.  
 

Ad 3) Schvalování návrhu na složení Vědecké rady JU 
Rektor JU prof. Bůžek v souladu s § 9, odst. 1, písm. f zákona o VŠ předložil ke schválení 
senátu návrh na jmenování členů vědecké rady JU. Schvalování proběhlo tajným hlasováním. 
Vědecká rady byla schválena v navrhovaném složení. 
Výsledky hlasování: 
 
Navrhovaní interní členové  
(bez titulů): 

Komora akademických 

pracovníků 

Pro/ proti/ zdrželi se 

Komora studentů 

 

Pro/ proti/ zdrželi se 

Zdeněk Brandl 15/ 0/ 0 8/ 1/ 1 
Libor Grubhofffer 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Magdalena Hrabánková 14/ 0/ 1 9/ 0/ 1 



Jiří Kašný 14/ 0/ 1 9/ 0/ 1 
Jan Kouřil 13/ 1/ 1 8/ 0/ 2 
Tomáš Machula 13/ 0/ 2 9/ 0/ 1 
Jan Moudrý 14/ 0/ 1 8/ 0/ 2 
Leoš Navrátil 14/ 0/ 1 8/ 0/ 2 
Miroslav Novotný 12/ 0/ 3 6/ 2/ 2 
Miroslav Papáček  15/ 0/ 0 8/ 1/ 1 
Vladimír Papoušek 14/ 0/ 1 7/ 3/ 0 
Dagmar Parmová 14/ 0/ 1 8/ 0/ 2 
Karel Skalický 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
František Střeleček 15/ 0/ 0 7/ 3/ 0 
Iva Stuchlíková 14/ 0/ 1 8/ 0/ 2 
Dalibor Štys 13/ 0/ 2 9/ 0/ 1 
Dalibor Tureček 14/ 0/ 1 8/ 0/ 2 
Miloš Velemínský 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Jan Zrzavý 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Navrhovaní externí členové 

(bez titulů): 
  

Peter Bielik 14/ 1/ 0 8/ 0/ 2 
Dušan Hendrych 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Tomáš Herben 15/ 0/ 0 8/ 1/ 1 
Václav Hořejší 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Jan Hron 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Jan Janda 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Jana Králová 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Miroslav Ludwig 15/ 0/ 0 8/ 0/ 2 
Richard Machan  14/ 0/ 1 8/ 1/ 1 
František Mráz 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Svatava Raková 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Tomáš Scholz 15/ 0/ 0 8/ 0/ 2 
Jana Stávková 15/ 0/ 0 9/ 0/ 1 
Jiří Velemínský 14/ 0/ 1 9/ 0/ 1 
 
 
Ad 4) Projednání změn v Disciplinárním řádu JU 
Prorektor prof. Brandl předložil po konzultaci s právničkou JU dr. Matejsovou a s právním 
odborem MŠMT dvě ze čtyř změn v Disciplinárním řádu JU přijaté AS 10. 2. 2004 
k opětovnému posouzení v přeformulovaném znění: 
a) změna v čl. 4, odst. 3 se stahuje, zůstává slovo "rektor …se dozvěděl" z původního znění 
DŘ 
b) v čl. 8 odst. 1 se druhá věta změněná na znění "Po neúspěšném doručení do vlastních rukou 
je další plnohodnotné oznámení na úřední desce univerzity" vypouští a nahrazuje větou ve 
znění "Jestliže student svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil, považuje 
se zásilka za doručenou dnem, kdy se vrátila odesilateli poštou jako nedoručitelná". 

Výsledky hlasování: 
Komora akademických pracovníků: pro 15, proti 0, zdržel se 0. 
Komora studentů: pro 8, proti , zdrželi se 2.  
Návrh na změnu článku 4 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 Disciplinárního řádu JU byl přijat.   
 



Ad 5) Informace o setkání zástupců studentů veřejných vysokých škol se zástupci SK 
RVŠ 
Senátor Jukl informoval o setkání zástupců studentů veřejných VŠ se zástupci SK RVŠ. 
Schůzka se týkala reformy přidělování státní dotace na ubytování a stravování studentů. 
Většina účastníků setkání reformu v principu neodmítá, nesouhlasí však s jejím načasováním.  
Rektor JU prof. Bůžek konstatoval, že naopak podle posledního setkání kvestorů je naprostá 
většina (22) z nich proti takto navrhované reformě. 
 
Ad 6) Schvalování Statutu Jazykového centra JU 
Návrh prezentovala vedoucí Katedry jazyků JU dr. Ptáčníková. Navrhované změny se týkaly 
zejména přejmenování tohoto pracoviště na Jazykové centrum, jeho struktury a způsobu 
financování.  
Prof. Blažka upozornil na zavádějící znění formulace čl. 1 odst. 4. Navrhl proto vložit text 
(vyznačeno kurzívou): „Rektor deleguje na ředitele centra právo rozhodovat a jednat jménem 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) ve věcech centra týkajících se 
následujících oblastí:      
Čl. 2 odst. 1 doplnit (vyznačeno kurzívou): „Centrum je zřízeno za účelem výuky cizích 
jazyků uskutečňované na JU pro studijní obory nefilologického směru pro součásti, které o 
tuto službu požádají.“   
Výsledky hlasování o návrhu Statutu Jazykového centra JU se 2 výše popsanými změnami:  
Komora akademických pracovníků: pro 13, proti 0, zdržel se 2. 
Komora studentů: pro 9, proti 1, zdrželi se 1. 
Předložený návrh byl schválen. 
 
Ad 7) Různé 
 Personální složení senátu a vyhlášení doplňovacích voleb:  

Po rezignaci prof. Papouška v souvislosti s jeho jmenování prorektorem JU nastoupil na jeho 
místo jako zástupce PF JU dr. Vančura.    
Prorektor prof. Brandl informoval o situaci na BF, kdy po rezignaci prof. Zrzavého na členství 
v AS nedisponuje tato fakulta náhradníky (náhradnice je na mateřské dovolené, náhradník 
DR. Ing. Richard Tichý, CSc. zemřel).  
Senátor Jílek upozornil, že po jeho ukončení studia nastane podobná situace rovněž na TF.   
Předseda senátu dr. Křišťan vyzval zástupce jednotlivých fakult a ústavů, aby prověřili, zda 
tato situace nehrozí i na dalších součástech JU. Potenciálně se může týkat ještě ZF a PF.  
Senát proto vyzval rektora JU, aby na základě čl. 2 a 4 VaJŘ AS JU vyhlásil doplňující volby 
do senátu na těch součástech, jichž se to týká (s určitostí BF a TF). Členové volební komise 
budou schvalováni korespondenčním hlasováním.  
 T. Zdechovský informoval o názorech SK RVŠ na připravovanou reformu financování 
ubytování a stravování studentů. Rovněž informoval, že z důvodu ukončení studia k 1. 6. 
2004 rezignuje na  členství v SK RVŠ a požádal prostřednictvím SK AS akademickou obec 
univerzity o navrhování vhodných kandidátů.  
 Předseda senátu dr. Křišťan informoval o zasedání předsednictva RVŠ, především o 
aktivitách spojených s akci "Týden neklidu", o reformě vysokých škol a jejich financování a 
reformě přidělování státní dotace na ubytování a stravování studentů. Informace s 
příslušnými odkazy byla členům senátu podána elektronicky.  

 
 
Datum příštího zasedání AS JU bylo předběžně stanoveno na 11. května 
Zapsal: Ondřej Doskočil 
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