
Zápis ze schůze Akademického senátu JU dne 28. června 2005 v 16 h v zasedací síni 

Rektorátu JU.  
 

Účastníci (bez titulů): Beneš, Bezecný, Blažka, Doskočil, Hamerník, Havelka, Hrouzek, 
Janoušková, Jeřábek, Kaplánek, Klufová, Kozlová, Král, Křišťan, Lučan, Novotný, 

Oubrechtová, Pech, Pizinger, Rolínek, Scholz, Suchý, Štěpánková, Švejda, Valenta, Vitoň  

 

Hosté: Bůžek, Chovanec, Kropáčková, Papoušek, Šemberová, Zrzavý 
 

Předseda po uvítání a zahájení a) ověřil,že senát je schopen usnášení (15 akademických 
pracovníků, 11 studentů, celkem 26), b) k zápisu minulé schůze vskutku nejsou námitky, c) 
zorganizoval volbu ad hoc funkcionářů.  
zápis: Blažka, ověřovatelé: Doskočil a Lučan, skrutátoři: Hrouzek, Štěpánková  

Všichni byli jednomyslným hlasováním schváleni.   
d) požádal o schválení programu podle pozvánky, doplněný o tři body v Různém (volba 
náhradníka zástupce studentské komory v RVŠ, předložení návrhu pravidel ke zřizování 
právnických osob JU, studentské hodnocení přednášejících). 
Schváleno jednomyslně.  
 

1) Projednání Změny mzdového předpisu JU. Po kratší diskusi o drobnějších otázkách 
(vzdělání předepsané pro 13. mzdový stupeň u profesorů uměleckých oborů,  
specifikace vzdělání pro kvestora, akademičtí x pedagogičtí pracovníci) byly navrženy 
dvě změny: a) oprava překlepu v Tabulce – 13. třída, 6 stupeň, b) doplnění titulu 
Th.D.  tam, kde je vyžadován Ph.D., resp. CSc. a s těmito změnami byl návrh 
jednomyslně schválen všemi přítomnými 15 akademickými pracovníky a 11 studenty. 

 

2) Návrh na zřízení Filosofické fakulty JU. Rektor v obsáhlém exposé popsal historii 
úsilí o vznik humanitně zaměřené fakulty JU, je založena na třech kmenových 
pracovištích: Historickém ústavu JU, pracoviště bohemistiky PF, skupiny estetiky a 
dějin umění. Programy a akreditovaná práva přecházejí z Historického ústavu a PF. 

V dalším výhledu se uvažuje akreditace bakalářského studia češtiny pro cizince, 
bakalářská studia estetiky, rozšíření spolupráce s Pasovem, základem další práce je 
spolupráce s AV, propojení s TF v oboru filosofie a s BF v environmentální 

archeologii. Rektor navrhuje jednání AS o optimalizaci struktury JU, např. v prosinci 

t.r.  
        V diskusi se hovořilo další vzdělávání učitelů, zejména středoškolských, 
 uplatnění absolventů, otázky didaktiky a pedagogických fakult,  klasické filologie a 

 historie a její přechod do problematiky středověku, tlumočení a translatologie.  
         Předseda Křišťan otevřel hlasování o usnesení „AS zřizuje Filosofickou fakultu   
 JU od 1. ledna 2006“. Hlasováním vyslovilo souhlas 10 studentů,  jeden se zdržel   
 hlasování, nikdo nebyl proti,  všech 15 přítomných akademických pracovníků 
 hlasovalo pro přijetí návrhu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
 Rozhodnutí senátu přítomní přivítali potleskem.  

          

3) Plán tvorby a užití Fondu reprodukce investičního majetku JU na rok 2005.  
Problematiku uvedla kvestorka ing. H. Kropáčková. Důvodem pozdějšího předložení 
návrhu jsou změny, k nimž došlo v hospodaření s tímto fondem. Přestaly do něj 
plynout podíly z dotačních prostředků, v souvislosti s tím bylo třeba upravit i plány 
stavebních prací na JU.  Po velmi krátké diskusi předseda vyzval k hlasování, pro 

návrh se vyslovilo všech 11 přítomných studentů i všech 15 přítomných akademických 
pracovníků. 

 



4) Různé:  a) Studentská rada JU vybrala ze tří návrhů jednomyslně T. Chovance, který 
je studentem 4. ročníku ZSF, jako navrženého náhradníka zástupce studentské komory 
v RVŠ. Kandidát se krátce představil, v krátké diskusi byla zdůrazněna potřeba větší 
aktivity a lepší komunikace, zejména se senátem a rektorem. Předseda pak vyzval 
k tajnému hlasování na rozdaných lístcích. Ti, kdo souhlasí se zvolením T. Chovance 

uvedou  ANO, nesouhlasící NE,  zdržení vyznačit  ×. Studenti označí své lístky ještě 
písmenem S. Senát pak jednal o následujícím bodu programu, během jednání pak byla 
krátká přestávka a skrutátoři ohlásili výsledek tajného hlasování: bylo navráceno 26 
platných lístků,  11 studentů vyjádřilo souhlas, z akademických pracovníků souhlasilo 
se zvolením T. Chovance 13,  dva se zdrželi, nikdo nebyl proti.  T. Chovanec byl 
zvolen jako náhradník zástupce studentské komory v RVŠ.  

  b) Kvestorka H. Kropáčková uvedla náhle vzniklou potřebu připravit pravidla 
 pro zřizování právnických osob Jihočeskou univerzitou, včetně pravidel pro vklady 
 majetku ve prospěch těchto osob. Věc je naléhavá, protože tato pravidla podmiňují    
 účast JU  ve zřizovaných technologických centrech a inkubátorech v Nových Hradech 

 a v Českých Budějovicích. V obou případech se počítá s využitím prostředků ze 
 strukturálních fondů EU, finanční účast JU bude minimální, jen z prostředků 
 získaných vedlejší činností, naopak podstatný by měl být vklad intelektuální. 
      Kvestorka  navrhla předložení textu ke schválení elektronickým hlasováním, tomto 
 návrhu dal předseda hlasovat, souhlas vyslovili zdvihnutím ruky všichni přítomní, t.j. 
 11 studentů a 15 akademických pracovníků.  
  c) Senátor Hrouzek informoval o pokroku v přípravě všeobecného hodnocení 
 přednášek a jiných kurzů studenty, byla uzavřena soutěž o návrh na příslušnou www 
 stránku, která je nyní již připravena k vyvěšení. Otázal se, jaký je názor na povinný 
 průchod nabídkou k hodnocení, např. při elektronickém zápisu. Následná diskuse byla 
 mírně emotivní, vedle nečetných hlasů zásadně proti studentskému hodnocení, hlavní 
 námitky byly proti povinnosti hodnotit, což bylo dáno neporozumění návrhu i jeho ne 
 zcela precisní formulací. Návrh bude přístupný k diskusi na adrese  www.shv.jcu.cz. 

 
 Zapsal: P. Blažka  
 

       Schválili:  

 

 
 

                předseda AS JU 

http://www.shv.jcu.cz/

