
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

konaného dne 18. 5. 2021 

 

Přítomni (bez titulů): Bechyně Roman, Bláha Filip, Dolák František, Franta Pavel, Havelka 

Zbyněk, Hrubý Rudolf, Hubálek Martin, Hudáčková Andrea, Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, 

Juráň Josef, Kaplická Yakimova Vera, Kolářová Lucie, Kresan Jan, Linhart Otomar, Lisner 

Aleš, Nguyen Petr, Novák Adam, Neugebauer Jan, Novotná Martina, Prošková Alena, Rokos 

Lukáš, Sattran Jan, Sláma Jiří, Smetana Pavel, Staněk Libor, Suchomelová Věra, Svárovská 

Tereza, Šedová Lenka, Volek Tomáš, Votruba Michaela Hana, Zusková Eliška [32] 

 

Omluveni (bez titulů): Dobrovská Ester, Dvořák Petr, Lang Lukáš, Lassner Jan, Mazanec 

Hynek, Pecka Zdeněk, Randák Tomáš, Wernerová Barbora [8] 

 

Nepřítomni (bez titulů): [0] 

 

Hosté (bez titulů): Jiroušek Bohumil (rektor JU), Valentová Jiřina (kvestorka), Friebel Ludvík 

(prorektor pro řízení a vnější vztahy), Tomáš Machula (prorektor pro vnitřní hodnocení) 

 

Místopředseda AS JU F. Dolák přivítal všechny senátory & hosty a konstatoval 

usnášeníschopnost dle prezenční listiny. Jednání začalo ve 14 hod., jak bylo avizováno 

v pozvánce. 

 

Řízení zasedání AS JU převzal předseda Rudolf Hrubý, který rovněž pozdravil senátory  

& hosty, dále vedení JU. 

 

1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU 

 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatele Jiřího Slámu (ZF), ověřovatele zápisu Lenku 

Šedovou (ZSF) a Aleše Lisnera (PřF), skrutátory Pavla Smetanu (ZF) a Romana Bechyněho 

(PF). 

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Hlasování o rozšíření programu o nový bod „4. Návrh rektora JU na rozdělení prostředků 

zvýšené institucionální podpory na DKRVO pro veřejné vysoké školy (VVŠ) – motivační část 

JU pro r. 2021“. 

 

Odůvodnění: Tento bod byl zařazen zcela mimořádně mimo zvyklosti, neb se jedná o možnost 

dalších finančních prostředků pro JU. 

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Hlasování o rozšířeném programu zasedání AS JU (viz body programu): 

  

1. Organizační záležitosti AS JU 

2. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality za rok 2020 

3. Návrh k obměně 1/3 členů Rady pro vnitřní hodnocení JU 



4. Návrh rektora JU na rozdělení prostředků zvýšené institucionální podpory na DKRVO 

pro veřejné vysoké školy (VVŠ) – motivační část JU pro r. 2021 

5. Informace z RVŠ 

6. Informace ze Studentské komory AS JU 

7. Různé 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje program v upravené (rozšířené) podobě oproti pozvánce na 

zasedání. 

 

Hlasování: pro – 32, proti – 0, zdržel se – 0 

 

AS JU schválil program v upravené (rozšířené) podobě oproti pozvánce na zasedání vč. 

dalších organizačních záležitostí (zapisovatele, ověřovatele a skrutátory). 

 

2. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality za rok 2020 

 

Pan rektor uvádí, že se jedná o každoroční záležitost. Jsou zde uvedeny aktuální informace, 

např. z HR Award. Předseda AS JU vyzval zúčastněné k diskuzi, k tomuto bodu nebyla žádná 

rozprava. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality za rok 2020. 

 

Hlasování: pro – 31, proti – 0, zdržel se – 1 

 

AS JU schvaluje předložený materiál. 

 

3. Návrh k obměně 1/3 členů Rady pro vnitřní hodnocení JU 

 

Návrh na doplnění 1/3 členů Rady pro vnitřní hodnocení JU (červen 2021 – červen 2027). Tento 

bod otevřel pan rektor seznámením s informacemi k obměně (perioda, formální nároky na členy 

RpVH apod.). Navržení členové byli diskutováni s Vědeckou radou (VR) JU. S Národním 

akreditačním úřadem (NAÚ) bylo dohodnuto, že členové nebudou děkani nebo prorektoři. 

Předseda AS JU vyzval senát k diskuzi, k tomuto bodu nebyla žádná rozprava. Volba kandidátů 

do RpVH JU z řad akademických pracovníků byla tajná. 

 

Na návrh AS JU: 

 doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. 

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 19, proti – 0, zdržel se – 2 

Hlasování (studenti): pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování (studenti): pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

Na návrh VR JU: 

 prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. 

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 20, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování (studenti): pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. 

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování (studenti): pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 



Na návrh rektora JU: 

 doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D.  

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování (studenti): pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

 doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.  

Hlasování (akademičtí pracovníci): pro – 20, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování (studenti): pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržení kandidáti byli zvoleni AS JU. Pan rektor poděkoval za jejich zvolení. 

 

4. Návrh rektora JU na rozdělení prostředků zvýšené institucionální podpory na 

DKRVO pro veřejné vysoké školy (VVŠ) – motivační část JU pro r. 2021 

 

Pan rektor prezentoval tento bod ve shodě s Metodikou 17+. Motivační část je poměrně vysoká, 

protože JU naplnila všech 5 modulů (po jejich zhodnocení Mezinárodním evaluačním panelem; 

MŠMT; Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace; a další hodnotící instituce). Paní kvestorka 

dodává, že jsme byli v tomto hodnocení velmi úspěšní (hodnocení „A“ – toto hodnocení 

obdrželo pouze 6 univerzit v ČR). Bylo počítáno s 30 mil., částka je však o více jak 23 mil. 

vyšší než očekávaná. Rozdělení proběhne dle vzorce viz „stabilizační část“ (klíč dle metodiky 

2021 pro rozdělení finančních prostředků na JU). Faktické prostředky jsou patrné z Příloh 

k materiálům pro jednání. Předseda AS JU vyzval senát k diskuzi, k tomuto bodu nebyla žádná 

rozprava. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje návrh rektora JU na rozdělení prostředků zvýšené 

institucionální podpory na DKRVO pro veřejné vysoké školy (VVŠ) – motivační část JU pro r. 

2021. 

 

Hlasování: pro – 30, proti – 2, zdržel se – 0 

 

AS JU schválil návrh rektora JU na rozdělení prostředků zvýšené institucionální podpory 

na DKRVO pro veřejné vysoké školy (VVŠ) – motivační část JU pro r. 2021. 

 

5. Informace z RVŠ 

 

Prorektor Friebel informoval, že o přípravě návrhu programového prohlášení. Sešla se 

Ekonomická komise RVŠ, která schválila rozpočet RVŠ pro letošní rok. Paní doc. Petrášková 

(PF JU) je v zastoupení této komise. Předseda AS JU vyzval senát k diskuzi, k tomuto bodu 

nebyla žádná rozprava. 

 

6. Informace ze Studentské komory AS JU 

 

Senátor Lang informoval prostřednictvím pana předsedy AS JU, že někteří studenti jsou nyní 

vytíženy studiem. Více informací bude poskytnuto na červnovém zasedání AS JU. 

 

7. Různé 

 

Byl projednáván jednotný web JU. Pan prorektor Friebel zaslal materiál (zprávu) pro AS JU 

k tomuto bodu. Prorektor Friebel potvrdil souhrnné informace v dokumentu, které mají být 

odpovídající poslední diskuzi (z předchozího zasedání AS JU). V srpnu dojde ke změně, 

protože stávající image a de facto i komunikační kanál je vhodné do té doby zachovat (vzhledem 



k probíhajícímu přijímacímu řízení na JU). Předseda AS JU vyzval senát k diskuzi, k tomuto 

bodu nebyla žádná rozprava. 

 

Pan senátor Petr Nguyen vznesl dotaz k elektronické docházce. Paní kvestorka informovala, že 

v rámci aplikace EGJE by bylo možné na konci měsíce stáhnout elektronickou docházku. Vše 

je ve fázi plánování a testování. Modul je ve vývoji. V této docházce by se evidovala i dovolená. 

Pan senátor Nguyen měl další dotazy, pan prorektor Friebel nabídnul ukázku k náhledu. Pan 

senátor Nguyen má zájem a panu prorektorovi se ozve. 

 

Pan rektor oznamuje, že s panem prorektorem Baumanem bude informovat o dalším rozvolnění 

Vládou ČR a MŠMT. To se dotkne především CŽV (kurzů), které již nebude muset probíhat 

online. 

 

Rektor a předseda AS JU na závěr poděkovali za projednání všech bodů, které byly v plánu. 

 

Zápis vyhotovila: Jiří Sláma 

Zápis ověřili: Lenka Šedová a Aleš Lisner 


