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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DNE 7. 10. 2008

Přítomni (bez titulů):

EF: Šmejkal, Dvořák

FF: Smíšek, Ryantová, Bauer, Gilarová, Pípová

PF: Jandová, Švejda, Suda

PřF: Poláková, Dostálková, Riegert, Kasalický

TF: Štěch, Křišťan, Mackerle, Brichcínová, Rzeszutková

ZSF: Doskočil, Scholz, Fošum

ZF: Ondr, Kukačka, Hradecká, Koukol, Demelová

Mimofakultní: Kaftan, Chábera

Omluveni: Alina, Šnorek, Brabcová, Olejníčková, Velíšek, Pšenička (omluven dodatečně)

Neomluveni: Vojtko, Lískovec, Böhmová, Holcepl, Koutecký

Hosté (bez titulů): Brandl, Bezecný, Tlustý, Klimpera, Maršálek

Na začátku jednání bylo přítomno 16 akademických pracovníků a 11 studentů. Senát byl usnášení-

schopný. V průběhu zasedání přibyl jeden akademický pracovník a jiný zase odešel. Akademický

senát JU byl tedy usnášeníschopný po celou dobu svého zasedání.

Zapisovatel: František Štěch (TF), ověřovatelé zápisu: Pavel Ondr (ZF) a Pavel Scholz (ZSF),

skrutátoři: Gabriel Švejda (PF), Vojtěch Kasalický (PřF)

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Skrutátor Švejda nehlasoval.

Program:

1. Noví členové senátu.

2. Elektronické hlasování.

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009.

4. Volební a jednací řád AS ZF JU.

5. Návrh na doplnění Vědecké rady JU.

6. Dopis akademickým senátům v záležitosti reformy terciárního vzdělávání, Prohlášení 

Předsednictva RVŠ.

7. RVŠ, volby - informace.

8. Studentská komora AS JU.

9. Různé.

Předseda AS JU Křišťan navrhl předřadit bod 6 programu před bod 3, neboť zástupce RVŠ Bezecný 

musí odejít dříve. 

Hlasování o programu v jeho pozměněném znění:

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
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1. Noví členové senátu

Za senátora Boštíka z TF, který rezignoval, přišla senátorka Lenka Rzeszutková (TF). Za senátorku

Čížkovou z Ústavu fyzikální biologie nastoupil senátor Chábera z téhož ústavu. Předseda senátu

přivítal oba nové členy a předal jim jmenovací listiny.

2. Elektronické hlasování

K 12.6. 2008 AS JU podle čl. 23 odst. 4 VJŘ AS JU odsouhlasil počtem hlasů 11 „pro“ v komoře

studentu a 18 „pro“ v komoře akademických pracovníků usnesení: „AS JU schvaluje úpravy

Mzdového předpisu JU v předloženém znění.“

6. Dopis akademickým senátům v záležitosti reformy terciárního 
vzdělávání, Prohlášení předsednictva RVŠ.

Tyto dokumenty byly členům AS JU rozeslány elektronickou poštou. Senátoři měli tedy dostatek času

si je prostudovat. Proto se jejich obsah zvlášť neprobíral. Předseda AS JU informoval o nejnovějším

vývoji událostí. Jednání o financování terciární vzdělávací sféry stále probíhají.

O celé situaci informoval dále člen RVŠ Zdeněk Bezecný. Zmínil postoj a perspektivu RVŠ.

Problémem je dlouhodobé podfinancování VŠ. Současný problém financování VŠ se zdá být

politický. Smysl veřejného dopisu – Prohlášení předsednictva RVŠ je zpolitizovat celou záležitost. Jde

o pokus o vyvolání politické zodpovědnosti v politických činitelích.

K uvedeným informacím nechtěl nikdo z přítomných senátorů ani hostů nic dodat.

Předseda senátu proto navrhl znění podpůrného prohlášení AS JU, které bylo po diskusi (Bauer –

otázka větší radikality prohlášení) schváleno:

Hlasování o prohlášení AS JU k Prohlášení ČKR a předsednictva RVŠ k přípravě rozpočtu ČR

na rok 2009:

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se - 0 

akademičtí pracovníci: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

AS JU schvaluje vydání prohlášení na podporu Prohlášení ČKR a předsednictva RVŠ k přípravě

rozpočtu ČR na rok 2009 v následujícím znění:

„AS JU vyslovuje plnou podporu Prohlášení ČKR a předsednictva RVŠ k přípravě rozpočtu ČR na

rok 2009 a sdílí znepokojení nad stavem přípravy financování VVŠ pro rok 2009.“

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009.

Prorektor Tlustý komentoval aktualizaci Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009. Oproti minulým

letům je tento dokument obsáhlejší, neboť z MŠMT přišla osnova k jeho vypracování. Musí rovněž

vycházet ze SWOT analýzy JU. Na tomto základě vedení JU vytipovalo celkem 7 priorit pro rok 2009,

které jsou uvedeny v materiálu, který byl senátorům k dispozici před jednáním. Prorektor Tlustý tedy

pouze stručně shrnul hlavní body.

Celá aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2009 je v souladu se směrnicemi MŠMT a

Dlouhodobým záměrem JU 2006-2010.

Předseda AS JU otevřel diskusi. Senátorka Dostálková se dotázala na způsob kontroly výstupů

slíbených v rozvojových projektech zejména co se týče rozvoje IT na JU. Jak se kontroluje splnění

stanovených cílů?
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Prorektor Tlustý hovořil ve své odpovědi o kontrolních mechanismech. Vedoucí centra IT JU a jeho

doporučení jsou konfrontována s externími odbornými poradci a navíc po ukončení každého projektu

v oblasti IT následuje externí audit (konzultace MFF UK Praha, Technická univerzita Liberec).

Senátorce Dostálkové se ale jedná o to, aby kromě standardních kontrolních mechanizmů byla ještě i

jiná kontrola (např. veřejná obhajoba). Uvažuje se o tom?

Prorektor Tlustý připomněl, že zprávy z kontrolních dnů jsou zveřejňovány na webu JU a to se zdá

jako dostatečně veřejná prezentace projektů centra pro IT.

Senátorka Dostálková dále hovořila o tom, že vedení JU chce prezentovat lépe celou univerzitu, ale

naproti tomu nemá hotovou anglickou verzi internetových stránek JU. Neuspokojivý je podle jejího

názoru zejména stav programu STAG.

Na poslední dotaz senátorky Dostálkové reagoval prorektor Brandl. V současnosti probíhá upgrade

databáze STAG. Z důvodu těchto změn bude nutné všechny informace vložit do STAGu ještě

anglicky.

Následovala rozprava o situaci webových stránek JU. Z ní vyplynulo, že cizojazyčnou prezentaci JU

na jejích internetových stránkách měl na starosti prorektor pro zahraničí, který rezignoval a tak tento

úkol zůstává pro jeho nástupce.

Senátor Kasalický vznesl dotaz ohledně CŽV. V aktualizaci Dlouhodobého záměru JU se vyskytuje

CŽV jak v silných, tak ve slabých stránkách univerzity. Prorektor Tlustý vysvětlil, že příčinou je

skutečnost, že na některých součástech JU je CŽV silnou a na jiných zase slabou stránkou

Po diskusi nebyly žádné pozměňující návrhy k předloženému znění aktualizace Dlouhodobého záměru

JU pro rok 2009. Předseda AS JU proto dal hlasovat o předloženém návrhu.

Hlasování:

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se - 0 

akademičtí pracovníci: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0

AS JU schvaluje aktualizaci „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,

umělecké a další tvůrčí činnosti JU pro rok 2009“ v předloženém znění.

4. Volební a jednací řád AS ZF JU.

Předseda AS ZF JU Maršálek podal zprávu o změnách ve VJŘ ZF JU. Aktualizace byla nutná

z důvodu zastaralosti dokumentu. Celý dokument byl členům AS JU zaslán s předstihem a tudíž

nepotřeboval dlouhý komentář v tomto fóru. Předseda AS JU informuje, že právní oddělení JU nemá

proti předloženému dokumentu námitek. Senátorka Gilarová informovala, že ani legislativní komise

AS JU nemá žádné námitky.

Následovala krátká rozprava o postavení studentů v AS jednotlivých fakult. Členové studentské

komory AS JU vyjádřili své znepokojení nad omezením pravomocí studentů v AS ZF.

Prorektor Brandl upozornil na čl. 15 odst. 3 VJŘ ZF, který podle něj nespecifikuje mechanizmus, jímž

je po abdikaci stávajícího člena senátu povolán náhradník.

V reakci na to zástupce předkladatele VJŘ ZF (Maršálek) navrhl úpravu čl. 15 odst. 3 VJŘ ZF na

znění „na základě usnesení senátu na jeho místo nastoupí náhradník“

Hlasování o Volebním a jednacím řádu AS ZF JU:

studenti: pro – 6, proti – 3, zdržel se - 2

akademičtí pracovníci: pro – 11, proti – 1, zdržel se – 4
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AS JU schvaluje vnitřní předpis ZF JU Volební a jednací řád AS ZF JU ve znění doplněném v čl.

15 odst. 3 o následující text: „na základě usnesení senátu“.

5. Návrh na doplnění Vědecké rady JU.

Hlasování o kandidátech na doplnění Vědecké rady JU bude tajné. Skrutátoři rozdali volební lístky.

Mezi tím prorektor Brandl informoval o důležitosti Vědecké rady JU. Životopisy obou kandidátů byly

senátorům k dispozici s dostatečným předstihem. Kandidáti jsou: Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. a

Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.

Hlasování o návrhu na doplnění Vědecké rady JU:

Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

studenti: pro – 10, proti – 1, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0, neplatný – 1

Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.

studenti: pro – 9, proti – 1, zdržel se – 1

akademičtí pracovníci: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1, neplatný – 1

AS JU schvaluje ve smyslu § 9 čl. 1 pís. f )zákona 111/1998 Sb. návrh rektora na doplnění Vědecké

rady JU o nové členy.

7. RVŠ, volby - informace.

Žádné další důležité informace z RVŠ, kromě těch, o kterých již senát jednal nejsou. Předseda AS JU

informoval o výběru delegátů za JU do RVŠ. Sdělil, že požádal, aby fakultní senáty navrhly své

fakultní kandidáty, které následně bude AS JU schvalovat. Předseda AS JU dále vyzval senátory

k podávání návrhů kandidátů do delegace za JU.

8. Studentská komora AS JU.

Senátor Scholz informoval, že za týden se bude konat setkání Studentské rady JU, kde se bude volit

její předseda.

9. Různé

Senátor Kukačka vystoupil s kritikou označení součástí fakult a JU „ústav“ a informoval, že na ZF JU

došlo k vnitřním strukturálním změnám o nichž dále hovořil. Senátor Štěch (v roli zapisovatele)

požádal, aby projev senátora Kukačky byl do zápisu formulován písemně přímo panem senátorem.

Senátor Kukačka souhlasil a zaslal následující text:

„Informace

Akademický senát Zemědělské fakulty schválil strukturální změny v uspořádání fakultních pracovišť,

jak to vyžaduje zákon o vysokých školách. Vědecká rada Zemědělské fakulty se také ztotožnila s tímto

rozhodnutím.

Rektor Jihočeské univerzity brání v realizaci tohoto uspořádání a podmiňuje jeho realizaci názorem

Vědecké rady Jihočeské univerzity. Ze zákona o vysokých školách je zřejmé, že univerzitní orgán ani

rektor JU nejsou kompetentní zasahovat do strukturálních změn Zemědělské fakulty. Tento obecný jev

v podobě nezákonného zasahování vedení Jihočeské univerzity do vnitřních záležitostí jednotlivých

fakult se stal běžným a ve svých důsledcích může ohrozit činnost některých fakult.

Z hlediska odbornostního je nepřípustné, aby historik určoval vnitřní strukturu Zemědělské fakulty.

Zásah pana rektora může poškodit Zemědělskou fakultu a snížit její konkurenceschopnost mezi

podobnými fakultami v České republice.“
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Prorektor Brandl reagoval na to, co řekl senátor Kukačka, odmítl to a pokusil se vysvětlit postoj

rektorátu. Vzhledem k povaze celé diskuse senátor Štěch požádal i jej o písemné zformulování jeho

reakce pro potřeby zápisu. Prorektor Brandl:

1) konstatoval, že mu z jednání vedení JU není nic známo o zmiňovaném požadavku na

přejmenování kateder ZF JU na „ústavy“ a poukázal na terminologickou

neujasněnost použití pojmu „ústav uvnitř fakulty“ (jak je tomu např. u FF JU) a

pojmu „vysokoškolský ústav“ ve smyslu zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách ve

vystoupení pana předřečníka

2) zásadně odmítl představu o nepříslušnosti rektora JU při řešení strukturálních

záležitostí fakult : rektor je ze zákona 111/1998 Sb. zodpovědný za činnost vysoké

školy a plnění jejích základních funkcí, to jest činnosti vzdělávací a tvůrčí (výzkumné,

atd.). Snahou a cílem rektora a vedení JU je docílit takového uspořádání vnitřní

struktury univerzity a jejích součástí, které by zaručovalo kvalitní a spolehlivé plnění

obou hlavních funkcí školy. K tomu je třeba, aby jednotlivé útvary splňovaly

požadavky na profesní složení pracovníků, jejich věkovou i kvalifikační strukturu

(zařazení profesorů a docentů pro jednotlivé obory) i výsledky jejich tvůrčí činnosti

tak, aby byla zaručena oprávněnost akreditace uskutečňovaných studijních programů.

Kriteria k tomu určená jsou jednoznačně nastavena, jsou obecně platná (nejsou

závislá na odbornosti historika či zemědělce) a periodicky vyhodnocována a vedení

univerzity musí trvat na jejich naplňování. Rektor JU v těchto záležitostech prezentuje

nezávisle na své odbornosti stanovisko vedení JU, ve kterém působí pracovníci

různých odborností. Se sdělením senátora Kukačky bude rektor JU seznámen.

Během zpracovávání zápisu poslal i rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. prostřednictvím

prorektora Brandla své vyjádření k celé záležitosti s přáním zařadit je do tohoto zápisu

z jednání AS JU.

„Vzhledem k nepravdivým tvrzením a urážlivým výrokům senátora Kukačky proneseným na

zasedání AS JU dne 7. 10. 2008 se rektor JU nebude k jeho vystoupení vyjadřovat.“

Zapsal: František Štěch




