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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DNE 29.9. 2010

Přítomni (abecedně bez titulů):

EF: I. Pavezová, P. Řehoř, V. Vojtko

FROV: M. Bláha, P. Houska, T. Randák, J. Kouřil

FF: M. Bauer, Z. Brdek, R. Smíšek, P. Vojtová

PF: R. Jandová, M. Koukal, R. Štěpánková

PřF: I. Dostálková, P. Hosnedl, V. Kasalický, J. Riegert

TF: E. Křenková, A. Křišťan, J. Sattran, F. Štěch

ZSF: O. Doskočil, K. Kotrbová, A. Staníková

ZF: M. Maršálek, J. Královec, V. Kukačka, A. Vejčík, J. Vondruška

ÚFB: D. Kaftan, L. Marková, B. Minofar, I. Smatanová, V. Zayats

Omluveni: L. Hořáková, V. Dvořák, M. Kaplánek, A. Kouba, Š. Kroupová, J. Okrouhlík, 

M. Ryantová, S. Suda

Neomluveni: J. Petr, V. Šnorek

Hosté (bez titulů): V. Bůžek (rektor JU), H. Kropáčková (kvestorka JU), J. Richtr (předseda 

Studentské rady JU), M. Šoch (děkan ZF JU), P. Tlustý (prorektor pro rozvoj JU)

Předseda akademického senátu Jihočeské univerzity (AS JU) Křišťan přivítal přítomné senátory a

hosty. Na začátku jednání bylo přítomno 35 senátorů, senát byl usnášení schopný, kvórum bylo 18

hlasů pro přijetí usnesení a zároveň nesmělo být 10 studentů proti návrhu.

Zapisovatel: David Kaftan (ÚFB), ověřovatelé zápisu: Vojtěch Kasalický (PřF) a Miroslav Maršálek

(ZF), skrutátoři: Radka Štěpánková (PB) a Martin Koukal (PF)

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:

pro – 34

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje navrženého zapisovatele, ověřovatele a skrutátory

Program:

1. Změna členství v AS JU – přivítání nového člena.

2. Změny Volebního a jednacího řádu AS JU.

3. Dlouhodobý záměr JU na léta 2011-2015 a Aktualizace DZ JU na rok 2011.

4. Volba kandidáta na rektora JU (vyhlášení volby, harmonogram, volební komise).

5. Studentská komora AS JU.

6. Informace z RVŠ.

7. Různé.

Hlasování o programu:

pro – 35

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje program schůze. Zároveň nejsou připomínky ani pozměňovací návrhy k zápisu

z minulé schůze a tak je tímto zápis také schválený.
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1. Změna členství v AS JU – přivítání nového člena.

Předseda AS JU přivítal nového člena AS JU Pavla Housku z Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Pavel Houska nahradil Vojtěcha Kašpara, kterému zaniklo členství v akademické obci. Pavel Houska

převzal osvědčení o své funkci senátora.

2. Změny Volebního a jednacího řádu AS JU.

Předseda AS JU připomněl nová pravidla platná pro hlasování a schopnost usnášení AS JU

odsouhlasená na květnovém zasedání AS JU, která po registraci na MŠMT vstoupila

v platnost od 13. září 2010.

3. Dlouhodobý záměr JU na léta 2011-2015 a Aktualizace DZ JU na 
rok 2011.

Rektor JU na počátku svého vystoupení obecně představil dokument dlouhodobého záměru (DZ),

jehož struktura je předepsaná MŠMT a obsahuje materiál vyžádaný ze součástí JU, prorektor pro

rozvoj JU Tlustý a jeho kolektiv měl dokument fakticky na starosti, vědecká rada JU o něm hlasovala

per rollam dne 24.9.2010 a po schválení AS JU bude postoupen správní radě JU dne 30.9.2010, neboť

celý dokument musí být schválen do 1.10.2010.

Dokument deklaruje silné i slabé stránky budoucího profilování JU. Záměr má obecnější podobu

s možností kontretizace v následujících letech. Prorektor pro rozvoj JU vysvětlil, že dokument DZ také

díky své obecnosti přesahuje 30 předepsaných stránek a dává tak možnost novému vedení JU

precizovat a konkretizovat DZ po svém nástupu do funkce v příštím roce.

Dostálková vznesla námitku, že i přes svou obecnost obsahuje DZ řadu konkrétních úkolů.

Rektor JU odpověděl, že určité úkoly budou před vedením JU stát vždy a budou součástí každého

záměru, jako jsou například zvýšení mobility studentů. Tyto dlouhodobé úkoly se budou objevovat

opakovaně, neboť jejich řešení vyžaduje delší čas.

Vondruška namítl, že DZ jako závazný dokument deklaruje cíle i přesto, že je nereálné je splnit,

především pak zvýšenou mobilitu studentů.

Rektor JU opět vysvětlil, že DZ je strategický materiál a vedení univerzity při jeho sestavování

provedlo důkladné analýzy. V případě mobility studentů to bylo zjištění důvodů, proč mobilita klesá.

Tím je v prvé řadě důsledně strukturované studium, při kterém student vycestuje do zahraničí a tím si

prodlužuje řádnou dobu studia. V druhé řadě je to rozdílná ochota fakult uznávat studium v zahraničí.

To vede k propadu mobility nejen na JU, ale i na všech univerzitách. Z výše uvedených důvodů

bakaláři nikam nejezdí.

Kvestorka JU upozornila na fakt, že čím méně se jezdí, tím méně se bude jezdit v příštím roce (z

důvodu přidělování peněz na fakulty/univerzitu podle předchozího zájmu). Zároveň však lze

mobilitu podpořit i z jiných zdrojů, pokud o to bude zájem.

Prorektor pro rozvoj JU připomněl, že se nedaří naplnit mobilitu ani akademických pracovníků.

Rektor JU vyzdvihl skutečnost, že otázka mobility je v kompetenci fakult, za to nemůže rektorát a

nejde to skokově zvýšit. Předpokládá ale, že každý student by měl alespoň jednou za studium

vycestovat. Znovu opakoval, že DZ je strategický materiál. Financování mobility je možné z programu

Erasmus, nebo rozvojových projektů, které například pokryly veškeré požadavky tak, jak je fakulty

chtěly a zde se prostředky neredukovaly.

Vondruška se ptal rektora JU, jak motivovat studenty aby zvýšili svou mobilitu. DZ podle něj

obsahuje cíle, obsahuje i analýzu současného stavu, nicméně postrádá strategii jak cíle naplnit.

Rektor se naopak ptal, co pro zvýšení mobility dělají součásti, co dělají pro to, aby byly mezinárodní.

Je celá řada fakult, kde nejsou studijní programy v cizím jazyce. Existuje zde zpětná vazba – kde není

mezinárodní prostředí, tam nejsou zahraniční návštěvníci. Na nastalé situaci se podílí i špatná úroveň

znalosti cizích jazyků, to je nutné změnit nejdříve. Na závěr uvedl, že cestování již není výdělečné,

studenti už na zahraničních cestách nevydělají peníze navíc.

Richter se dotázal na úlohu fakultních koordinátorů.

Bauer viděl pokles zájmu o mobilitu také v narůstající byrokracii, podle něj je potřebná spousta

podpisů omezující.
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Doskočil se ptal na vztah DZ JU k DZ fakult. Jestliže MŠMT předepisuje strukturu DZ vysokým

školám, kdo předepisuje formu pro fakulty univerzit.

Rektor JU odpověděl, že podklady pro DZ JU vznikají na fakultách, o ně rektor požádá v březnu,

fakulty v DZ nezanikají, jsou tam přítomny. V záměru pochopitelně není spousta věcí, například vznik

a zánik součástí, ale je tam třeba mít financování.

Doskočil se ptal, zda by měly být i DZ fakult.

Předseda AS JU uvedl, že zákon požaduje, aby byl DZ projednán na vědecké radě fakult.

Z pléna zazněl dotaz na SWOT analýzu, která je součástí DZ. Jak se SWOT analýza dělala a kde je

dostupná. Byly také výhrady k terminologii týkající se marketingu, která je použitá v DZ.

Rektor JU odpověděl, že SWOT analýza byla provedena na součástech. Materiály, které zaslaly byly

dány do souvislostí a formy záměru VŠ.

Prorektor pro rozvoj JU slíbil dát dokumenty došlé z fakult k nahlédnutí.

Hlasování o Dlouhodobém záměru JU na léta 2011-2015:

pro – 35

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje dle paragrafu 9, ods. 1, písmeno i zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých

školách) v současném znění a dle článku 21. Volebního a jednacího řádu AS JU Dlouhodobý záměr

JU na léta 2011-2015.

Hlasování o aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2011:

pro – 35

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje dle paragrafu 9, ods. 1, písmeno i zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých

školách) v současném znění a dle článku 21. Volebního a jednacího řádu AS JU aktualizaci

Dlouhodobého záměru JU na rok 2011.

Harmonogram volby kandidáta na rektora JU

Předseda AS JU oznámil, že MŠMT žádá oznámení kandidáta na rektora do 20.11.2010. Z toho

vyplývá nutnost přizpůsobit harmonogram pro volbu kandidáta na funkci rektora, jenž je předepsán

dle paragrafu 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. Společně

s místopředsedy AS JU připravil následující harmonogram:

29.9.2010 vyhlášení voleb

do 12.10.2010 návrh kandidátů

18.10.2010 zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou

do 22.10.2010 možnost vznesení připomínek ke kandidátům

3.11.2010 setkání akademické obce, představení kandidátů

9.11.2010 volba

Doskočil se přihlásil s dotazem na důvody vznášení připomínek ke kandidátům a ptal se, zda bude

k dispozici jejich životopis a k čemu je lhůta pro připomínky.

Předseda AS JU předpokládal, že kandidát bude navržen s informacemi o profesních kvalitách a je

možné, že připomínka bude ohledně mravnosti kandidáta. Dále vysvětlil, že lhůta pro připomínky

existuje z důvodu potřeby předejít tomu, aby byl zvolen nevhodný kandidát.

Dostálková se ptala, jak se zveřejní informace o kandidátech, pokud na internetu, pak kde, neboť je

přesvědčena, že zveřejnění na úřední desce nestačí.

Předseda AS JU vysvětlil, že pojem „zveřejnění“ znamená vyvěšení na úřední desce.

Rektor JU reagoval na podnět Dostálkové tím, že předpokládá, že kandidát by měl vypracovat klíčové

body svého programu a v rozsahu cca jedné strany je předat ke zveřejnění na webu univerzity, což

platí dvojnásob u kandidátů z mimofakultní obce.
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Doskočil požadoval, aby z důvodu transparentnosti bylo požadováno zveřejnění veškerých

informací o kandidátech, tj. jejich curricula vitae a volební programy a to takovým způsobem, aby se

všichni členové akademické obce měli možnost s nimi seznámit.

Předseda AS JU se ptal, zda chce Doskočil navrhnout úpravu, jak zveřejňovat informace o

kandidátech.

Kasalický se předem omluvil za svou neznalost volebního a jednacího řádu a dotázal se na obecné

podmínky pro kandidáta na funkci rektora.

Předseda AS JU uvedl, že z vysokoškolského zákona vyplývá, že kandidát musí být navržen členem

akademické obce JU, zvolen akademickým senátem, schválen MŠMT a jmenován prezidentem

republiky. Informace o kandidátech budou rozesílány pí. Uherovou na sekretariáty součástí, předseda

AS JU rozešle totéž senátorům a senátorkám. Opět vznesl dotaz, zda je tento postup dostačující, či zda

má kdokoliv návrh jak to vylepšit.

Rektor JU se pozastavil nad předchozí debatou s tím, že přeci existují hromadné emaily, které přeci

součásti běžně užívají.

Hlasování o harmonogramu volby kandidáta na rektora JU

pro – 34

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje dle článku 24. Volebního a jednacího řádu AS JU harmonogram volby kandidáta na

rektora JU v navrženém znění.

Vyhlášení volby kandidáta na rektora JU

Předseda AS JU znovu přečetl podmínky voleb a jejího vyhlášení z čl. 24 Volebního a jednacího řádu

AS JU.

Rektor JU požaduje upřesnit hodinu, do kdy je možné navrhnout kandidáty.

Dokument je upraven po zpřesnění předsedou AS JU a Dostálkovou tak, aby obsahoval

následující:“Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce Jihočeské univerzity

(tedy buď student, nebo akademický pracovník podle čl. 26 Statutu Jihočeské univerzity) od 30. září

2010 do 12. října 2010 osobně (v pracovní době vedoucí kanceláře rektora) nebo doporučeným

dopisem na Rektorát Jihočeské univerzity (Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, k rukám J.

Uherové)“

Hlasování o vyhlášení volby kandidáta na rektora JU

pro – 34

proti – 0

zdržel se – 0

AS JU schvaluje dle článku 24. Volebního a jednacího řádu AS JU vyhlášení volby kandidáta na

rektora JU navrženými úpravami.

Volební komise pro volby kandidáta na rektora JU

Předseda AS JU uvedl, že VJŘ AS JU dle článku 14. umožňuje zřizovat volební komisi ad hoc a tedy

si dovoluje navrhnout komisi ve složení Křišťan, Bauer, Vojtová (předseda a místopředsedové AS JU)

a požádal o doplnění komise o senátory z pléna, vyzval přímo Doskočila z legislativní komise AS JU,

který s nominací v komisi pro volbu kandidáta na rektora JU souhlasil. Jiný návrh na doplnění z pléna

nepřišel.

Hlasování o složení komise pro volbu kandidáta na rektora JU

pro – 33

proti – 0

zdržel se – 1

AS JU schvaluje dle článku 14. Volebního a jednacího řádu AS JU komisi pro volby kandidáta na

rektora JU v následujícím složení (abecedně bez titulů): Bauer, Doskočil, Křišťan, Vojtová.
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Studentská komora

Předseda studentské rady JU informoval přítomné o jednání studentské rady, která připravuje soubor

otázek na kandidáty na funkci rektora JU. Dále hovořil o neúspěšném grantu od nadace Vodafone pro

krytí nákladů spojených s administrací studentského portálu, prozatím se hledají prostředky jinde.

Struktura a náplň webu jsou již připravené.

Dalším bodem řeči bylo seznámení se stavem studentského hodnocení výuky. Termín odevzdání

hodnotících formulářů byl prodloužen do 31.10.2010. Průběžně zpracované výsledky ukazují velmi

nízkou účast, uvedl několik případů - ZF 1%, EF 2%, PF 2%, TF 2.5%, ZSF 3%, FROV 4%, PřF 13%.

Proto studentská rada JU navrhla nové plakáty (byly představeny přítomným) pro studentské

hodnocení výuky tak, aby upoutaly pozornost.

Dále hovořil o mezinárodním studentském klubu při studentské radě JU, jehož úlohou je poskytování

informační podpory pro zhruba 30 studentů programu Erasmus. Pochválil koordinátory na EF JU, kde

vše bezchybně funguje. Také vyzdvihl dobrou spolupráci s rektorátem a pomoc zprostředkovanou

ředitelem centra informačních technologií JU Milotou při umístění a vylepšení webových stránek

www.isc.jcu.cz. Do konce října budou stránky spuštěny. Portál si klade za cíl podporovat mobilitu

studentů, poskytovat informace pro zahraniční studenty, informovat o akcích pro studenty v rámci

Erasmu, jako jsou Welcome day, prohlídky města a akce umožňující vzájemné seznámení. Bohužel se

nepodařilo včas vytvořit Erasmus guide book, dosud není vytištěný. Do doby, než bude dokument

k dispozici, budou důležité informace sdělovány emaily nebo osobně.

Vondruška informoval AS o podnětu vzneseném studenty ZF a EF JU na vybudování chodníku mezi

menzou, pavilonem zootechniky a budovou mechanizace. Rektor byl o tomto přání studentů

informován od SR již na jaře tohoto roku. Vondrušku zajímala aktuální fáze řešení, protože současný

stav „stezky“ je nevyhovující.

Rektor JU vyjádřil přání nezachodníkovat celý areál JU, informoval o probíhajících akcích údržby

zeleně a vytváření parkovacích míst financovaných ze zdrojů Kolejí a menz. Přislíbil osobní

prozkoumání stavu věci a možností a podá do měsíce zprávu.

Kvestorka JU upozornila na chybějící finanční kalkulaci v přednesené žádosti.

Děkan ZF JU namítl, že stavba nemusí být drahá a nabídl zapojení studentů ZF JU při vytyčování a

realizaci stavby v rámci výuky studijního oboru pozemkových úprav.

Informace z RVŠ

Předseda AS JU informoval o tom, že delegát JU v radě vysokých škol Bezecný přijal poslanecký

mandát v parlamentu ČR a stal se členem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Různé

Rektor JU informoval o aktuální situaci ve financování vysokého školství. MŠMT musí do konce roku

2010 ušetřit 2,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy z rozpočtu VŠ. Před dvěma týdny přišel rozpis na

JU, ze kterého vyplývá rozpočtový škrt na JU 10,5 milionu korun do konce roku. Zatím je kam

sáhnout. Předpokládá se, že v roce 2011 VŠ přijdou o 2,5 miliardy korun, což by znamenalo ponížení

rozpočtu JU o 67 milionů. Předseda české konference rektorů jednal o nastalé situaci s premiérem a

ministrem školství. Ministr podmínil hledání rezerv z jiných zdrojů než rozpočet VŠ reformou

vysokého školství, především slučováním a diverzifikací VŠ na výzkumné (nebylo dosud definováno)

a výukové. Rektor JU upozornil, že se není třeba zatím znepokojovat. Obávat se ale musíme

klesajících počtů maturantů, v letech 2018-20 klesnou až o třetinu. Z toho vyplývá požadavek na

děkany součástí na inventuru oborů z hlediska udržitelnosti a rentability. Je třeba optimalizovat

studijní obory, provést inventuru studijních příležitostí a preferovat navazující studium. Fakulty musí

mít vědecké peníze, musí si na sebe vydělat, ale některé obory držíme, neboť jsou naším závazkem

vůči společnosti. Následovat musí velmi tvrdá personální inventura.

Dostálková se ptala, jaký je v tomto smyslu vztah rektora a děkanů.

Rektor JU odpověděl, že personální politika je v rukou fakult, rektor do ní nemůže přímo zasahovat a

uvedl, že je to dáno nedůsledným rozdělením kompetencí.

http://www.isc.jcu.cz
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Dostálková se tázala po důvodech právě probíhající opravy oken na PřF JU čili během zimního

semestru a nikoliv o prázdninách.

Kvestorka JU informovala o vývoji událostí vedoucí k neudělení dotace z prostředků operačního

programu a následné výzvě MŠMT k dodání hotových projektů na podporu šetření energie. Projekt

byl zaslán a financování přislíbeno, ale nové vedení MŠMT pozdrželo rozhodnutí.

Kutá-Smatanová vznesla dotaz na příčiny více jak dvouměsíční zúčtovací lhůty nákladů spojených

s organizací prestižní konference na Nových Hradech.

Kvestorka JU slíbila řešení tohoto a dalších případů v ekonomickém odboru JU. Uvedla, že náklady

připravené k zúčtování jsou účtovány průběžně. Také přislíbila přednést zhodnocení centralizace

agend JU v některém z nejbližších zasedání AS JU.

Termín dalšího zasedání byl navržen na 9.11.2010 a hlavním bodem programu by měla být volba

kandidáta na funkci rektora.

Dne 29.9.2010 Zapsal: David Kaftan

Upravili: Vojtěch Kasalický

Miroslav Maršálek




