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ZÁPIS č. 3/2007 
ze zasedání akademického senátu konaného 20. března 2007 

 

Přítomní senátoři (bez titulů): Michal Bauer, Stanislav Doležal, Veronika Faktorová, Alena 
Jaklová, Bohumil Jiroušek, Hynek Látal, Marcela Oubrechtová, Václav Pražák, Rostislav 
Smíšek 

Dále přítomni (bez titulů): Zdeněk Bezecný, Pavel Král, děkan FF JU 

Jednání řídil (bez titulů): Rostislav Smíšek, předseda AS FF JU 
 

Záznam jednání: 
1. Předseda AS FF JU R. Smíšek zahájil jednání AS FF JU a pověřil V. Pražáka vedením 

zápisu,  B. Jirouška a H. Látala jeho ověřením a S. Doležala a H. Látala funkcí skrutátorů. 
2. Předseda AS FF JU R. Smíšek dále přivítal na zasedání P. Krále a Z. Bezecného, kteří se 

podíleli na koncepci předkládaných návrhů. 
3. Předseda AS FF JU R. Smíšek na žádost děkana FF JU navrhl, aby se AS FF JU sešel ve 

druhé polovině dubna, kdy by se měl projednávat rozpočet FF JU. 
4. Děkan FF JU P. Král představil koncepci podmínek pro přijetí do doktorských studijních 

programů na FF JU pro akademický rok 2007/2008. Senátoři neměli k návrhu žádné 

připomínky.   
Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na FF JU v 
akademickém roce 2007/2008 

Výsledek: usnesení bylo schváleno 9 hlasy 9 přítomných senátorů. 
5. Děkan FF JU P. Král nastínil koncepci k pravidlům přijímacího řízení a podmínek pro 

přijetí ke studiu na FF JU, týkajících se nově akreditovaných oborů, do nichž je možno 
podávat přihlášky do konce dubna 2007. K návrhu byly pouze stylistické připomínky. 

 Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FF JU 
v Českých Budějovicích pro akademický rok 2007/2008 

 Výsledek: usnesení bylo schváleno 9 hlasy 9 přítomných senátorů. 
6. Děkan FF JU P. Král představil koncepci zásad ubytování studentů FF. V. Faktorová 

vznesla dotaz na to, zda bude od  ubytovaných studentů vyžadována záloha na zaplacení 
koleje. Z. Bezecný sdělil, že tato alternativa přichází v úvahu u studentů 1. ročníků, kteří 
by v případě, že se na kolejích neubytují, blokovali místa pro další zájemce. V. Faktorová 
se dále zeptala, zda 5 speciálně vyhrazených míst je určeno pouze pro studenty se 
závažnými zdravotními důvody. Z. Bezecný tuto skutečnost potvrdil. 
Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje Zásady ubytování studentů FF JU 

Výsledek: usnesení bylo schváleno 9 hlasy 9 přítomných senátorů. 
7. Děkan FF P. Král představil svou koncepci vedení FF JU, kde by působili pouze dva 

proděkani. Na post proděkanky pro vědu a výzkum a vztahy se zahraničím navrhl A. 
Jaklovou a na post proděkana pro studium a pedagogickou činnost Z. Bezecného. 
Předseda AS FF JU R. Smíšek následně vyhlásil hlasování o usnesení, že AS FF JU 
schvaluje navržené personální obsazení obou proděkanských postů. 
Skrutátoři rozdali připravené hlasovací lístky, byl demonstrován prázdný obsah hlasovací 
urny, a pak členové vhodili upravené hlasovací lístky do urny. Předseda AS FF JU R. 

Smíšek vyzval k ukončení vlastní volby, skrutátoři následně sečetli hlasy a ohlásili 
výsledek:  
Návrh Z. Bezecného na funkci proděkana byl schválen 9 hlasy 9 přítomných senátorů. 
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Návrh A. Jaklové na funkci proděkanky byl schválen 8 hlasy 9 přítomných senátorů. 
8. Děkan FF JU P. Král objasnil navržený termín pro schvalování rozpočtu FF JU. Dále 

připomněl zvýšená bezpečnostní opatření v budově FF JU, způsobený tím, že v budově se 
objevují nepovolané osoby, ohrožující majetek. M. Bauer toto doplnil osobní zkušeností. 

9. M. Oubrechtová informovala AS FF JU o výsledcích studentského hodnocení výuky. FF 
dosáhla v celouniverzitním měřítku nadprůměrných výsledků. Jeho výsledky bude posléze 
projednávat Studentská rada s děkanem FF. 

10. A. Jaklová poděkovala AS FF JU za schválení ve funkci proděkanky a zároveň oznámila, 
že díky tomu musí ukončit svou činnost v AS FF JU.  

11. Předseda AS FF JU poděkoval senátorům za účast a zasedání ukončil.  
 

V Českých Budějovicích 20. 3. 2007 

 
Zápis vyhotovil: Václav Pražák 

 

Zápis ověřili: Bohumil Jiroušek, Hynek Látal 
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