
Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

konaného dne 24. 10. 2006 
 

 

Přítomni (bez titulů):     A. Křišťan, K. Suchý, P. Scholz, J. Beneš, P. Blažka, I. Dostálková,  

                                        P. Hrouzek, Z. Bezecný, A. Jaklová, P. Král, J. Martinek, M.  

                                        Oubrechtová, P. Havelka, H. Štěpánková, G. Švejda, M. Kaplánek,  

                                        K. Janoušková, T. Veber, O. Doskočil, L. Kozlová, J. Vitoň, R. Klu- 

                                        fová, L. Rolínek, D. Valenta, J. Soukupová, D. Kaftan, I. Zaťková,  

                                        T. Randák, M. Hulák 

Omluveni (bez titulů):    J. Hamerník, L. Pohanová, M. Klapetek 

Nepřítomni (bez titulů): R. Lučan, M. Pech 

Host (bez titulů):             V. Bůžek, rektor JU 

 

 

Program: 

1. Přivítání nových členů 

2. Elektronické hlasování 

3. Návrh na doplnění VR JU 

4. Návrh na doplnění VR ÚFB 

5. Volba náhradníka do studentské komory AS JU 

6. Disciplinární řád pro studenty FF JU 

7. Pravidla pro přijímací řízení na VÚRH JU 

8. Volby kandidáta na rektora pro období 2007 - 2011 

9. Informace z RVŠ 

10. Studentská komora AS JU 

11. Různé 

 

Jako zapisovatelka se přihlásila A. Jaklová (FF), jako ověřovatelé zápisu Z. Bezecný (FF) a 

O. Doskočil (ZSF), jako skrutátoři L. Rolínek (ZF) a D. Valenta (ZF). 

Hlasování o navržené zapisovatelce, ověřovatelích a skrutátorech: 

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Jednání o navrženém programu zasedání AS JU 

Z programu byl za souhlasu všech přítomných senátorů stažen bod 5. Volba náhradníka do 

studentské komory AS JU, a to s odůvodněním, že náhradník do studentské komory Rady 

vysokých škol nebyl dosud navržen. 

               

ad 1/ Předseda AS JU přivítal novou členku AS JU J. Soukupovou (ÚFB). 

 

ad 2/ Předseda AS JU informoval o výsledku elektronického hlasování, které se týkalo 

aktualizace Dlouhodobého záměru JU: Předložený text byl ke dni 26. 9. 2006 schválen s 

dodatečnými úpravami (ve smyslu znění úprav uvedených v e-mailu prof. Brandla ze dne 21. 

9. 06) 11 hlasy v komoře studentů a 18 hlasy v komoře učitelů AS JU. 

 

ad 3/ Předseda AS JU přednesl návrh rektora na jmenování doc. A. Hošpesové, děkanky PF, 

za členku VR JU. 



V následující rozpravě senátor Blažka (BF) namítl, že doc. Hošpesová podle svého odborného 

životopisu nepatří do VR, ale spíše do kolegia rektora. Rektor JU svůj návrh odůvodnil 

respektováním zájmu PF. 

Tajné hlasování o schválení doc. Hošpesové za členku VR JU:  

studenti: pro – 6, proti – 2, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 13, proti – 5, zdržel se – 1 

 

ad 4/ Předseda AS JU přednesl návrh rektora na jmenování doc. Ettricha a doc. Polivky za 

členy vědecké rady ÚFB.   

Tajné hlasování o schválení doc. Ettricha za člena VR ÚFB JU:  

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 

Tajné hlasování o schválení doc. Polivky za člena VR ÚFB JU:  

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0 

Skrutátoři konstatovali, že jeden hlasovací lístek byl vzhledem k nevyplněným údajům 

v záhlaví neplatný. 

 

ad 6/ V rozpravě k Disciplinárnímu řádu pro studenty FF JU poukázala senátorka Dostálková 

(BF) na skutečnost, že se čl. 3, odst. 2 stanovující počet členů disciplinární komise plně 

neshoduje s odpovídajícím předpisem uvedeným v Disciplinárním řádu JU. Senátor Bezecný 

(FF) vysvětlil, že Disciplinární řád JU platí pouze pro ty součásti univerzity, které nemají 

vlastní Disciplinární řád, a pro mimofakultní akademickou obec. 

Senátor Blažka (BF) vznesl připomínku týkající se čl. 4, odst. 2, a čl. 8, odst. 1.     

Hlasování o předloženém návrhu Disciplinárního řádu pro studenty FF JU s úpravou čl. 

4, odst. 2, a čl. 8, odst. 1: 

studenti: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

 

ad 7/ Navrhovaná Pravidla pro přijímací řízení na VÚRH JU byla senátory schválena bez 

připomínek. 

Hlasování o předloženém návrhu: 

studenti: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0 

   

ad 8/ Předseda AS JU vyhlásil volby kandidáta na funkci rektora JU pro období 2007 – 2011.  

AS JU projednal tyto náležitosti voleb: 

a/ Návrh harmonogramu pro volby kandidáta na rektora JU 

Na základě rozpravy v AS JU byl 9 hlasy ve studentské komoře a 20 hlasy v učitelské komoře 

(nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování) schválen následující harmonogram voleb: 

2. 11.      ukončení sběru návrhů na kandidáty 

10. 11.    zveřejnění seznamu kandidátů ochotných přijmout kandidaturu 

17. 11.    mezní termín možných námitek a připomínek 

21. 11.    shromáždění akademické obce, představení kandidátů 

28. 11.    zasedání AS JU, volba rektora 

 

b/ Návrh na zřízení volební komise  

Za členy volební komise byli navrženi: J. Beneš (BF), R. Klufová (ZF), T. Veber (TF) - 

návrhu se zřekl pro vytíženost, P. Scholz (ZSF), A. Křišťan (TF, předseda AS JU), M. 



Oubrechtová (FF) – návrhu se zřekla pro vytíženost, J. Martinek (FF) -  návrhu se zřekl pro 

vytíženost, D. Valenta (ZF). 

AS JU schválil 9 hlasy ve studentské komoře a 20 hlasy v komoře učitelů (nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování) volební komisi v tomto složení: 

J. Beneš (BF), R. Klufová (ZF), P. Scholz (ZSF), A. Křišťan (TF), D. Valenta (ZF). 

 

c/ Návrh na průběh voleb 

Na základě rozpravy byl 9 hlasy ve studentské komoře a 20 hlasy v komoře učitelů (nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování) schválen průběh voleb na kandidáta na rektora JU 

v podobě předložené předsedou AS JU A. Křišťanem (viz příloha).  

 

 

ad 9/ Senátor Z. Bezecný (FF) podal informaci z jednání předsednictva Rady vysokých škol, 

která se týkala rozpočtu MŠMT v oblasti vysokého školství, financování GAČR, úvah o 

posunutí hranice 26 let u studentů a nejasností týkajících se výkladu pojmů dotace a příspěvek 

v zákoně o vysokých školách. Zároveň seznámil AS s diskusí nad analýzou zaměstnanosti 

absolventů vysokých škol zpracovanou PF UK.   

Zástupce studentské komory RVŠ se pro nemoc omluvil. 

 

ad 10/ Senátor P. Scholz (ZSF) ze studentské komory, který vykonává funkci místopředsedy 

AS JU, vznesl dotaz na senátorku M. Oubrechtovou (FF), jež se vrátila ze zahraniční stáže, 

zda bude zastávat funkci místopředsedkyně. M. Oubrechtová odmítla s vysvětlením, že je zpět 

na JU teprve krátce, a nemá proto potřebný přehled o dění na univerzitě. Místopředsedou JU 

zůstává nadále P. Scholz.  

 

Senátor P. Scholz podal informaci o procentuální účasti studentů na hodnocení výuky na JU, 

další detailní informace přislíbil rozeslat elektronickou poštou. Zároveň oznámil termín 

zasedání Studentské rady dne 25. 10. 2006 a pozval na ně přítomné senátory – studenty. 

 

Předseda AS JU na základě nízké účasti studentů na hodnocení výuky na JU i na základě 

malého zájmu studentů o vykonávání funkcí konstatoval, že studenti JU projevují stále nižší 

zainteresovanost o veřejné dění na univerzitě. 

 

ad 11/ 

- Rektor JU prof. V. Bůžek informoval senát o tom, že součástí návrhu státního rozpočtu, 

který má projednat Poslanecká sněmovna, je jak finanční částka odpovídající zvýšenému 

počtu přijatých studentů (19 000 studentů přijatých navíc), tak i rezerva určená pro výzkumné 

záměry platné od 1. 1. 2007. 

- Senátor D. Valenta (ZF) informoval o přípravě brožury „Průvodce prváka na JU“. 

- Senátor P. Scholz (ZSF) upozornil na potřebu věnovat zvýšenou pozornost cizincům 

studujícím na JU. 

- Senátor J. Beneš (BF) zdůraznil nutnost větší prezentace JU a potřebu výroby dvojjazyčných 

(česko-anglických) informačních tabulí v kampusu univerzity. 

- Senátorka M. Oubrechtová (FF) potvrdila potřebu anglických informačních nápisů i 

z hlediska studentů a vyzvala k vytvoření přehledu studentů, kteří studovali v cizině a byli by 

ochotni o svém zahraničním pobytu podat bližší informaci. 

- Senátor T. Veber (TF) upozornil, že informační list s názvem Kompas již dříve na univerzitě 

existoval. 



- Předseda AS JU podpořil myšlenku spolupráce se studenty s praxí na zahraničních 

univerzitách a vytvoření dvojjazyčného informačního systému v rámci přestavby 

univerzitního kampusu. 

- Senátor P. Scholz (ZSF) informoval o narušení bezpečnosti vnitřního systému elektronické 

komunikace v rámci JU. Bezpečnostní certifikát je neplatný, jeho platnost vypršela v červnu. 

Jeho doporučení o provádění kontroly bezpečnosti servru na celé JU podpořila i senátorka I. 

Dostálková (BF). Senátorka Dostálková dále upozornila na skutečnost, že komunikace s ing. 

Milotou, ředitelem Centra informačních technologií, vázne a doporučila pozvat ing. Milotu na 

příští zasedání AS JU. 

-  Návrh senátora P. Scholze (ZSF) na změnu přístupového hesla na stránky AS JU bude 

projednán s ing. Milotou na příštím zasedání AS JU. 

 

Termín příštího zasedání AS JU byl stanoven na 28. 11. 2006. 

 

 

Zapsala: Alena Jaklová  

 

 



 

Příloha 
 

 

 

 

 

 

Volby kandidáta na rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro období 2007 – 2011 

 

 

HARMONOGRAM: 

 

24. 10. 2006  schůze Akademického senátu JU, vyhlášení voleb, komise, 

schválení harmonogramu 

 

2. 11. 2006 ukončení sběru návrhů na kandidáty 

 

10. 11. 2006  zveřejnění seznamu kandidátů, kteří přijali kandidaturu 

 

17. 11. 2006  mezní termín možných námitek, připomínek 

 

21. 11. 2006 17.00 h shromáždění akademické obce JU, představení 

kandidátů 

 

28. 11. 2006 volba kandidáta na rektora JU 



VOLBA  
 

KANDIDÁTA NA FUNKCI  

REKTORA  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v 

souladu s paragrafem 9, odst. 1, písm. h zákona č. 111/1998 Sb. 

(zákon o vysokých školách) v současném znění a čl. 24 Volebního a 

jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity.  

 
Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce 

Jihočeské univerzity (tedy buď student, nebo akademický pracovník 

podle čl. 342 odst. 1 Statutu Jihočeské univerzity) osobně nebo 

doporučeným dopisem  

 

od 25. října 2006 do 2. listopadu 2006  

 
na Rektorát Jihočeské univerzity (adresa: J. Uherová, Rektorát JU, 

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice ). 

 
Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta, název a 

adresu součásti Jihočeské univerzity či jiné instituce, kde je kandidát 

zaměstnán, (telefonní či e-mailové spojení je vítáno), a dále jméno, 

příjmení, zařazení v akademické obci JU a podpis navrhovatele. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., v.r. 

předseda Akademického senátu JU 
 


	jihočeské univerzity

