
Zápis ze schůze Akademického senátu JU dne 25. 10. 2005 v 16 h v zasedací síni 

Rektorátu JU. 
 

Účastníci (bez titulů): Křišťan, Suchý, Oubrechtová, Blažka, Hrouzek, Havelka, Štěpánková, 
Švejda, Hamerník, Jeřábek, Doskočil, Kozlová, Novotný, Scholz, Klufová, Rolínek, Pech, 

Valenta, Bezecný (v průběhu jednání), Jiroušek, Král, Pizinger, Lučan. 
 

Hosté: Bůžek, Kropáčková, Brandl,Linhart 
 

Předseda AS JU v ČB po uvítání a zahájení a) ověřil, že senát je schopen usnášení (12 
akademických pracovníků, 11 studentů, celkem 23), b) k zápisu minulé schůze vskutku nejsou 
námitky, c) zorganizoval volbu ad hoc funkcionářů.  
zápis: Švejda, ověřovatelé: Havelka /havelka@pf.jcu.cz/ a Lučan /rlucan@centrum.cz/ 
skrutátoři: Hrouzek, Štěpánková. 

Všichni byli jednomyslným hlasováním schváleni. 
d) požádal o schválení programu podle pozvánky, doplněný o dva body v Různém (návrhu na 
doplnění VR JU v ČB – doc. Šemberová, doc. Linhart, prof. Pudil). 

Schváleno jednomyslně. 
 

1) Oznámení výsledku elektronického hlasování textu:  

AS JU ke dni 2.července 2005 schválil elektronickým hlasováním předložený text vnitřního 
předpisu JU „Pravidla pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité 
vklady do právnických osob Jihočeskou univerzitou v ČB“ počtem hlasů 10 - komora 
učitelů a 7 -  komora studentů. 
 

2) Projednání a schválení Dlouhodobého záměru JU na období 2006-2010: 

 
Na úvod projednávaného bodu oznámil rektor JU prof. Bůžek, že byly splněny projednávací 
kroky (schválení ve SR JU a VR JU), dále seznámil členy AS  JU v ČB se závažnými 
momenty DZ: 

 Optimalizace vnitřní struktury JU v ČB v období 2006 - 2010 

 Vědecko-výzkumná práce JU v ČB 

 Rozvoj JU v ČB v daném období 
 

Diskuze k DZ: Bez pozměňovacích návrhů. Diskuze se zaměřila na nerovnoměrnost 
zpracování  u jednotlivých fakult v personálních detailech, na ekonomické dotazy, na návrhy 

drobných úprav v odborné terminologii,  na perspektivu ubytovávání na kolejích v daném 
období, a na profilaci pedeutologických oborů na PF JU). 
 

AS JU v ČB po projednání a diskuzi schválil Dlouhodobý záměr JU  na období  

2006-2010. 
(Akademičtí pracovníci:  13 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 

(Studenti:   8 pro   2 se zdrželi   0 záporných hlasů) 
     

3) Projednání a schválení  Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
na Filozofické fakultě JU pro akademický rok 2006/2007: 

 

Po diskuzi bylo navrženo doplnit bod číslo 4 schvalovaného dokumentu – konec první věty: 
….uchazeči podávají na standardním formuláři přihlášky ke studiu na VŠ, nebo 
elektronickou cestou přes webovou stránku FF JU v ČB. Písemná přihláška musí být 
zaslána…. (připomínka byla Dr. Bezecným do textu zapracována) 
 



AS JU v ČB po projednání a diskuzi schválil Pravidla pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu na FF JU v ČB pro akademický rok 2006/2007 

(Akademičtí pracovníci: 13 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 
(Studenti:  8 pro  2 se zdrželi   0 záporných hlasů) 

 

 

4) Projednání a schválení návrhu na  složení VR Výzkumného ústavu rybářského a 
hydrobiologického JU v ČB: 

 

Návrh předložil  předseda VR  VÚRH JU v ČB doc. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

 

AS JU v ČB po projednání a diskuzi schválil návrh na složení VR VÚRH JU v ČB 
v předložené podobě. 

(Akademičtí pracovníci  13 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 
(Studenti   10 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 

 
5) Projednání a schvalování delegace JU v ČB do Rady vysokých škol:  AS JU v ČB 

konstatoval, že dodaný seznam delegátů JU v ČB  v části zástupců jednotlivých fakult 
nebyl úplný, ale vzhledem k termínu uzávěrky těchto kandidatur tajným hlasováním 
schválil  ke dni 25. 10. 2005 tyto delegáty: 

  

Delegát do předsednictva RVŠ: 
 
Kandidáti: Dr. Vobr, Dr. Bezecný 

Tajné hlasování: Dr. Vobr - 5 hlasů, Dr. Bezecný 18 hlasů  

 

AS JU v ČB deleguje dle výsledku hlasování do předsednictva RVŠ: 
PhDr. Zdeňka Bezecného, Ph. D. 

 

 

Delegát do Sněmu RVŠ: 
 

Kandidáti:  Dr. Alena Poláchová, Dr. Křišťan 

Tajné hlasování: Dr. Poláchová 4 hlasy, Dr. Křišťan 19 hlasů 

 

AS JU v ČB deleguje dle výsledku hlasování  do Sněmu RVŠ: 

Dr. Ing. Aloise Křišťana Th. D. 
 

 
Delegáti za jednotlivé fakulty: 

 

AS JU v ČB dle výsledku tajného hlasování deleguje do RVŠ PhDr. Radka Vobra (PF 19 
hlasů), Ing. Bohumíra Papáčka (ZsF 21 hlasů), Mgr. Michala Kaplánka, Th.D. (TF 20 
hlasů). 
 

Dle usneseni AS JU v ČB budou zbývající delegáti BF a ZF zvoleni na příští schůzi AS JU 

 
Delegát do SK  RVŠ: 
 
Kandidáti: Tomáš Chovanec, Albín Očkay 

1. tajné hlasování: T. Chovanec  22 hlasů ,  A. Očkay  6 hlasů  
      (vzhledem k nejasnostem na hlasovacích lístcích byla provedena druhá – platná volba) 

2. tajné hlasování: T. Chovanec 16, A. Očkay  6 



 

AS JU v ČB dle výsledku druhého tajného hlasování  deleguje do SK RVŠ:  

T. Chovance (16 hlasů). 
 
 

 

 

Náhradník do SK RVŠ: 
 

Kandidátka: Pavla Hamerníková 

 

AS JU v ČB dle výsledku tajného hlasování deleguje: 
Pavlu Hamerníkovou (16 hlasů) jako náhradnici do SK RVŠ. 

 

 
6) Studentská komora AS JU v ČB : Akademickému senátu JU v ČB byla sdělena 

informace, že Studentská komora jako poradní orgán  rektora se v tomto akademickém roce 

sejde ke svému jednání poprvé 26. 10. 2005 pod vedením studenta Pavla  Schulze. Rektor JU 

prof. Bůžek projevil velký zájem o spolupráci se SK v zájmu přímých kontaktů a rychlých i 
objektivních oboustranných informací o životě studentů a JU. Zástupkyni SK byla předána 
pozvánka na Studentskou konferenci v Brně, která bude předána elektronicky všem 
studentským senátorům. 
 
 

7) Různé: V rámci předem schváleného protokolu tohoto jednání AS JU v ČB byl 
projednán návrh rektora JU na doplnění členů VR JU v ČB. 

 

AS JU v ČB po projednání a diskuzi schvaluje doplnění VR JU v ČB  o tyto členy: 
 

doc. PhDr. Janu Šemberovou, CSc., 
(Akademičtí pracovníci  12 pro   0 se zdrželo 0 záporných hlasů) 

(Studenti: 9 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 
 

doc. Ing. Otomara Linharta, DrSc., 
(Akademičtí pracovníci  12 pro   0 se zdrželo 0 záporných hlasů) 

(Studenti: 9 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 
 

 

prof. Ing. Pavla Pudila, DrSc.,   
(Akademičtí pracovníci  12 pro   0 se zdrželo 0 záporných hlasů) 

(Studenti: 9 pro   0 se zdrželo   0 záporných hlasů) 
 

 
Na závěr tohoto bodu i celého jednání AS JU v ČB vystoupil rektor JU prof. Bůžek   s 
podrobnou analýzou kvalifikační struktury akademických pracovníků JU v ČB, zejména 
v kategorii mladších spolupracovníků připravujících se k habilitačnímu řízení. Pan rektor 
konstatoval nutnost změny stávajícího stavu v zájmu zvyšování úrovně  vědeckého i 
pedagogického profilu univerzity v nejbližší budoucnosti, a žádá o spolupráci  všechny 
zainteresované v rámci organizační struktury JU v ČB. 
 

Akademický senát JU v ČB na základě rozpravy k danému tématu plně podporuje 
snahu vedení JU  v ČB o výrazné zlepšení kvalifikační struktury akademických 
pracovníků  JU v ČB, zejména v kategorii  habilitačních řízení. 



(usnesení schváleno všemi hlasy) 

 

Termín předpokládaného příštího zasedání: 29.11. 2005 v 16.00 

 
V Českých Budějovicích 25. 10 2005                                 Zapsal:                      G. Švejda 

                                              Schválili:  Havelka, Lučan 

                                                                                        Předseda AS JU 


