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ZÁPIS Č. 78/2020 
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v 

Českých Budějovicích 
ze dne 11. 11. 2021 

 
 

Přítomni (bez titulů, abecedně): H. Dvořáková, V. Faktorová, M. Halamová, K. 
Hodková (připojena přes MS Teams), J. Lassner, A. Prošková, D. Skalický, J. 
Zámečník 
 
 
Omluven: M. Aurová, J. Hrdlička, V. Grubhoffer, L. Nagy 
Zapisovatel: Jan Zámečník 
Ověřovatelé: V. Faktorová, M. Halamová, 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Rozvrhování výuky FF JU s ohledem na počty přihlášených studentů  
3. Informovanost studentů o možnostech a organizaci studia v rámci 

sdruženého studia maior/minor  
4. Nová podoba webových stránek fakulty 
5. Informace o aktivitách studentských senátorů k propagaci a zviditelnění 

činnosti AS FF JU 
6. Informace o výsledcích hlasování AS FF JU per rollam z 8. 11. 2021 

k podmínkám pro přijetí ke studium v bakalářských a navazujících 
magisterských programech na FF JU pro AR 2022/2023.  

7. Různé 

 
Ad 1: 
Místopředsedkyně AS FF JU A. Prošková přivítala proděkana pro studium D. 
Skalického. AS FF JU schválil program jednání. Byli odhlasováni zapisovatel a 
ověřovatelé, stejně tak i program zasedání. 
Zapisovatel: Jan Zámečník 
Ověřovatelé: M. Halamová, V. Faktorová 
 
Ad 2: 
Jan Lassner představil výsledky dotazníkového šetření mezi studenty „Rozvrhování 
výuky v AR 21/22 a informovanost o studijních programech“ (280 respondentů). U 
studentů převažuje spokojenost s podobou rozvrhů: (40% respondentů je 
s rozvrhy zcela spokojena, 33% zažívá problémy pouze výjimečně, 20% řeší 
problémy s rozvrhy opakovaně, 7% studentů řeší problémy s rozvrhem často nebo 
ve větším rozsahu), v otevřené části dotazníku však studenti často upozorňovali na 
problémy s křížením rozvrhových akcí mezifakultních i fakultních kombinací stud. 
programů, dále byly zmíněny problémy s přejížděním mezi fakultami a s časovou 
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roztříštěností rozvrhů do celého týdne (případně od rána do večerních hodin). 
Několik respondentů vyjádřilo nespokojenost s papírovou formou formulářů (v 
případě zápisu volitelných předmětů v prvním semestru studia).  
Proděkan pro studium D. Skalický vysvětlil současný stav a nabídl řešení, které 
spočívá v součinnosti studijního oddělení a zástupců jednotlivých ústavů: studenti 
by byli seznámeni s možností zápisu „B“ a „C“ předmětů zástupci ústavů osobně při 
zápisu do studia. K. Hodková navrhla zaslání informací o „B“ a „C“ předmětech 
studentům již s dopisem o přijetí ke studiu, poté by následovala možnost jejich 
registrace v den zápisu společně s povinnými předměty. Problémem ale zůstává, 
jak vyřešit omezené kapacity u PV předmětů pro první ročníky. Nelze u zápisu 
vybírat studenty, kteří si předmět zapíší, a kteří ne. Otevření STAGu pro první 
ročníky pro zápis všech předmětů proděkan pro studium vyloučil. Výše navržené 
možnosti budou dále zváženy proděkanem pro studium a studijním oddělením.  
Zástupci UAN a UBO FF JU se domluví na individuální schůzce se studijními 
referentkami a proděkanem pro studium, kde budou hledat společné řešení zápisů 
předmětů u prvních ročníků.  
Studentští senátoři dále navrhli vytvoření praktického průvodce studiem z pohledu 
studentů v psané podobě, který by studenti dostávali při zápisu.  
Dále Dr. Prošková v souvislosti s rozvrhy přednesla příspěvek doc. Hrdličky, který se 
písemně vyjádřil ke zpřísnění podmínek pro zohlednění požadavků na výuku ze 
strany vyučujících. Na základě předloženého dopisu se rozvinula debata ohledně 
rozvržení výuky z perspektivy pedagogických pracovníků s ohledem na jejich 
vědeckou činnost a další závazky. Pedagogičtí senátoři AS JU se shodli, že ohled na 
rovnováhu mezi vědeckými a pedagogickými závazky by měl být v tvorbě rozvrhů 
uplatněn.      
Proděkan vysvětlil podmínky zohledňování požadavků vyučujících a apeloval na to, 
aby v případě vymezení konkrétního času výuky vyučující uváděli např. dva/tři po 
sobě jdoucí výukové dny na místo specifikace konkrétních dnů v týdnu (např. 
pondělí a úterý). Členové senátu i proděkan pro studium se shodli na následujících 
prioritách, které budou dále komunikovány s rozvrhářem: snaha o stabilizaci 
rozvrhů povinných předmětů a zmírnění roztříštěnost rozvrhů zejména u 
nejpočetnějších skupin studentů, snaha o zajištění přijatelných rozvrhů 
akademických pracovníků s ohledem na zajištění podmínek pro publikační a 
vědeckou činnost.  
 
 
Ad 3: 
D. Skalický se vyjádřil k bodu dotazníku „informování studentů o studijních 
programech“ a představil způsob, jakým studentům předává informace o 
možnostech studia maior/minor. Přítomní senátoři se shodli, že způsob 
informování studentů ze strany fakulty je dostatečný.   
 
 
Ad 4: A. Prošková představila na základě předchozího setkání s Mgr. Poslušnou 
okolnosti vzniku nové podoby webových stránek fakulty. V současnosti se web 
dokončuje a opravují se chyby. Bc. Richard Šefl zprostředkovává komunikaci mezi 
JU a firmou, která web zhotovila. AS FF JU se shodl na vznesení podnětu pro AS JU. 
Žádáme jménem FF JU o co nejrychlejší nápravu nefunkčních částí webu FF JU a 
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propojení se systémy JU. Je na jednotlivých ústavech FF JU, aby provedli revizi 
stávajících informací v nové i staré verzi webu. Veškeré informace ze původní 
verze webu lze velmi snadno vložit i do verze nové. Je ale třeba brát v potaz 
aktuálnost informací a zamezit duplicitě. Prioritu při řešení problémů 
s poskytovatelskou firmou musí dostat fakulty, které novou podobu webu již 
spustili ve shodě s požadavky rektorátu JU před fakultami, které se teprve na 
přechod na nový web připravují. Dr. Prošková přednese tento požadavek na 
příštím setkání AS JU (velkého senátu).  
 
 
Ad 5: J. Lassner představil facebookovou skupinu „Studentská část AS FF JU“, 
která slouží jako studentské fórum a dále shrnul aktivity studentských senátorů 
k zohlednění činnosti AS FF JU, kteří činnosti AS FF JU osobně prezentovali 
v úvodu vybraných přednášek.  
 
 
Ad 6: Na základě hlasování per rollam AS FF JU schválil dne 8. 11. 2021 následující 
dokumenty:  
1)      Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních 
programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický 
rok 2022/2023 
  
2)      Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských 
studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro 
akademický rok 2022/2023 
 
Výsledky hlasování: PRO se vyjádřilo 10 z 11 senátorů a senátorek. 1 se hlasování 
nezúčastnil. 
 
Ad 7: Nebyly vzneseny žádné podněty 
 
 
 
Zápis vyhotovil: Jan Zámečník 
 
 
Zápis ověřily: Martina Halamová, Veronika Faktorová 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2021 
 


