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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONANÉHO DNE 23.10.2012

Přítomni (bez titulů):

Kamil Pícha, Tomáš Volek, Rudolf Hrubý, Filip Petrách, Martina Halamová, Markéta Veselá, Jan

Štumbauer, Miroslav Procházka, Jan Petr, Šimon Heller, Martin Günzel, Jan Okrouhlík, Iva Dostálková,

Pavel Duda, Martin Bláha, Jan Kouřil, Josef Velíšek, Jan Másílko, Alois Kříšťan, Eva Křenková, Lukáš

Laibrt, Andrea Hudáčková, Václav Šnorek, Lukáš Martínek, Pavel Vejsada, Pavel Smetana, Pavel Ondr,

Miroslav Maršálek, Jakub Vondruška, Kristýna Líbalová

Omluveni (bez titulů):

Pavel Berger, Barbora Poslušná, Michal Bauer,

Nepřítomni (bez titulů):

Veronika Veberová, Petr Šmilauer, Anna Matoušů, Miloš Havelka, František Štěch, Tomáš Veber,

Květoslava Kotrbová,

Hosté (bez titulů):

Libor Grubhoffer (rektor), Tomáš Polívka (prorektor), Miroslav Papáček (prorektor), Hana Čížková

(prorektorka), Ivan Hájek (kancléř JU), Růžena Matajsová (právnička JU), Miroslav Novotný (proděkan

FF), Tomáš Klimpera (tajemník SpR JU)

Senát je usnášeníschopný.

Zasedání AS JU povede místopředseda Rudolf Hrubý

Zapisovatelka: Andrea Hudáčková (ZSF)

Ověřovatelé zápisu: Martin Bláha (FROV), Eva Křenková (TF)

Skrutátoři: Jan Okrouhlík (PřF), Pavel Duda (PřF)

Návrh na rozšíření programu zasedání – v bodu 12. Různé – přidat problematiku Studentského

ochránce práv –

pro - 23 - schváleno

Program:

1. Přivítání nových členů AS JU.

2. Informace o hlasování per rollam.

3. Návrh na změnu ve složení Vědecké rady JU.

4. Rozdělování prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

5. Přehled předchozích písemných souhlasů Správní rady Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích vydaných v roce 2011.

6. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2013.

7. Volební a jednací řád Akademického senátu PF JU.

8. Projednání stížnosti studentky FF JU.

9. Projednání anonymní stížnosti na výuku cizího jazyka na ZSF JU.

10. Informace z RVŠ.

11. Studentská komora AS JU.

12. Různé.
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Hlasování o programu, navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:

pro - 28 , proti - 0 , zdržel - 0 - schváleno

Ad 1) Přivítání nových členů AS JU.

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. – ZF – přivítání nového člena, předáno jmenování

Mgr. Anna Matoušů – PřF – nepřítomna

Ad 2) Informace o hlasování per rollam.

Hlasování per rollam o Volebním a jednacím řádu PFJU bylo ukončeno 12.10.2012

pro - 18 , proti - 11 , zdržel - 8 – materiál byl zamítnut

Ad 3) Návrh na změnu ve složení Vědecké rady JU.

- předkladatel rektor JU Libor Grubhoffer

- návrh souvisí se skutečností, že prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka Provozně ekonomické

fakulty Mendelovy univerzity v Brně rezignovala na členství ve Vědecké radě z důvodu

pracovního zaneprázdnění.

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., bude novým členem až od 1.1.2013

- vzhledem k rezignaci prof. Stávkové na členství nebude tajně hlasováno, jako by tomu bylo v

případě odvolání.

Akademický senát JU bere na vědomí rezignaci prof. Ing. Jany Stávkové na členství ve Vědecké radě JU.

pro - 28 , proti - 0 , zdržel - 0

Ad 4) Rozdělování prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

- předkladatel rektor JU Libor Grubhoffer

- komentář k problematice poskytl prorektor Tomáš Polívka

- jedná se o změnu  vnitřních pravidel GAJU

Akademický senát JU schvaluje změnu v rozdělování prostředků účelové podpory na specifický

vysokoškolský výzkum.

pro - 28 , proti - 0 , zdržel – 0 – návrh přijat

Ad 5) Přehled předchozích písemných souhlasů Správní rady Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích vydaných v roce 2011.

- předkladatel rektor JU Libor Grubhoffer

- materiál představil Tomáš Klimpera – tajemník SpR JU

Akademický senát JU bere na vědomí přehled předchozích písemných souhlasů Správní rady Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích vydaných v roce 2011.

pro - 26 , proti - 0 , zdržel – 1 – návrh přijat

Ad 6) Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2013.

- předkladatel rektor JU Libor Grubhoffer (poděkování všem, jež se podíleli na zpracování

materiálu)

- komentář k problematice poskytla prorektorka Hana Čížková

- diskuse: – ocenění čitelnosti a transparentnosti materiálu,

Senátor Vondruška (ZF)– materiál je zpracován na velmi dobré úrovni, je zde zmíněna cesta, jak

k cílům dojít. 

Akademický senát JU schvaluje aktualizaci Dlouhodobého záměru JU na rok 2013.

pro - 27 , proti - 0 , zdržel – 0 – návrh přijat



3

Ad 7) Volební a jednací řád Akademického senátu PF JU.

- Jan Petr – předseda Akademického senátu PF vysvětlil důvody, proč byl materiál předložen znovu

(nebyla přiložena důvodová zpráva) a seznámil s ním členy AS JU – zmínil nejzásadnější změny a

vysvětlil, proč byly tyto změny zavedeny

- diskuse:

některé body jsou velmi diskutabilní

rektor JU Libor Grubhoffer se přimlouval k tomu, aby byl materiál schválen, aby se tento

VaJŘ zkusil

Senátor Vondruška (ZF): nelíbí se kvóty na katedry, velké výhrady k řádu jako takovému

Akademický senát JU schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu PF JU.

pro - 14 , proti - 7 , zdržel – 8 – návrh nebyl přijat

Volby proběhnou podle starého VaJŘ PF

Doporučení pro členy AS JU, kteří hlasovali proti, aby svá doporučení zaslali e-mailem předsedovi

AS PF JU.

Předseda AS PF JU poděkoval všem za vyjádření názorů.

Ad 8) Projednání stížnosti studentky FF JU.

Hrubý (EF): Podle zákona o VŠ otázka žádostí a stížností na výuku nebo na pedagogické pracovníky není

v působnosti AS JU, ale není důvod pro neseznámení se s problematikou či k nevyjádření názorů.

AS JU uděluje slovo studentce FF Markétě Voříškové

pro - 26 , proti - 1 , zdržel – 0

- studentka Voříšková seznámila členy AS JU se svou stížností

- k problematice se vyjádřil Miroslav Novotný - proděkan pro pedagogickou činnost FF

- neformální diskuse týkající se problematiky s odkazem na Studijní a zkušební řád čl. 12.

AS JU žádá rektora JU Libora Grubhoffera, aby bez zbytečného odkladu žádost studentky Markéty

Voříškové projednal s vedením FF JU s odkazem na článek 12 odstavec 2 Studijního a zkušebního řádu

JU a o výsledcích AS JU informoval.

pro - 26 , proti - 0 , zdržel – 1

Ad 9) Projednání anonymní stížnosti na výuku cizího jazyka na ZSF JU.

- Před začátkem projednání stížnosti se přihlásil o slovo člen AS JU doc. Ondr (ZF) s tím, že se

odmítá zabývat anonymní stížností. 

- Vondruška (ZF): seznámil AS JU s dopisem, jež obdržel mailem a týkal se této problematiky

- Martínek (ZSF): mail nesouvisí s anonymní stížností, studentská část senátu za ZSF se

problematikou zabývá

- Šnorek (ZSF): ZSF se problematikou výuky cizích jazyků zabývá

Vzhledem k tomu, že AS JU neměl ve věci kritiky výuky cizích jazyků na ZSF partnera k jednání, touto

kritikou se nezabýval.

pro - 24 , proti - 0 , zdržel – 3

Místopředseda Hrubý dále informoval AS JU o dopisu, jež je adresován rektorovi JU a jehož kopii obdržel

těsně před zahájením AS JU. Jedná se o dopis právního zástupce doc. Kozlové (ZSF). S jeho obsahem ale

nebyli členové AS JU seznámeni, neboť nebyl přímo určen senátu a řešení jeho obsahu AS JU nepřísluší.
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Ad 10) Informace z RVŠ.

- Zástupce z RVŠ není přítomen

Ad 11) Studentská komora AS JU.

- Senátor Vondruška (ZF) informoval senát o svých plánech a požádal členy o to, aby oslovili své

aktivní studenty, kteří by se mohli zapojit do akcí Studentské rady. Studentská rada ráda rozšíří

své řady.

Ad 12) Různé.

Studentský ochránce práv

- Student Teologické fakulty Dušan Brodský seznámil AS JU se svým nápadem na Studentského

ochránce práv. 

- K problematice se vyjádřil rektor JU Libor Grubhoffer a prorektor Miroslav Papáček.

- Libor Grubhoffer sdělil, že vedení se vážně zabývá myšlenkou na zřízení etické komise, vzhledem

ke zvyšujícímu se počtu různých stížností.

AS JU se seznámil s návrhem Studentského ochránce práv a oceňuje ochotu, že se etickou problematikou

vedení zabývá.

pro - 23 , proti - 0 , zdržel – 0

Jiné

Senátorka Křenková se ptala na výsledky aktivity Centra strategických projektů – Jak vidíte svou

univerzitu. Odpovídala prorektorka Čížková – zúčastnilo se asi 20 studentů, jež zaslalo několik stovek

fotografií, sdělila i podmínky účasti. Senátorka Křenková upozornila na to, že podmínky nastavené

Centrem strategických projektů byly pro běžného studenta nereálné splnit a zřejmě také možná proto se

zúčastnilo jen tak málo studentů. 

Na tento dotaz reagoval pan kancléř Ing. Ivan Hájek s tím, že příště bude možné toto řešit

zapůjčením fotoaparátu na rektorátě, i pomocí s úpravou formátu fotografie. 

Kancléř JU

- AS JU byl představen první Kancléř JU Ing. Ivan Hájek

Termín dalšího zasedání AS JU nebyl stanoven.

Zápis vyhotovila: Andrea Hudáčková (ZSF)

Zápis ověřil: Martin Bláha (FROV), Eva Křenková (TF)
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