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ZÁPIS Č. 71/2020 
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v 

Českých Budějovicích 
ze dne 3. prosince 2020 

 
 

Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, H. Dvořáková, V. Faktorová, M. Halamová, K. 
Hodková, J. Hrdlička, V. Grubhoffer, K. Kovářová, L. Nagy, A. Prošková, J. Zámečník 
 
Omluven: J. Lassner 
Zapisovatel: M. Aurová 
Ověřovatelé: F. Faktorová, M. Halamová 
Skrutátoři: J. Hrdlička, J. Zámečník 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Volba předsedy a místopředsedů 
3. Schvalování dokumentů – Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu 

(bc., NMgr. a doktorských programů) 
4. Projednání kandidáta do Rady vysokých škol za FF JU 
5. Různé 
6. Závěr 

 
 
Ad 1: 
Jednání zahájila předsedkyně volební komise K. Kovářová. Po přivítání a blahopřání ke 
zvolení do AS FF JU (dále jen AS) řídila dle Volebního a jednacího řádu AS volbu předsedy. 
Zvoleným senátorům byla předána osvědčení. Byli zvoleni zapisovatel, ověřovatelé a 
skrutátoři. 
 
Ad 2: 
Volba předsedy a místopředsedů proběhla současně na předem připravených hlasovacích 
lístcích pro tajnou volbu. Na vyzvání předsedkyně volební komise přítomní nominovali na 
místo předsedy AS M. Aurovou, jako místopředsedové byly navrženy A. Prošková za 
akademické pracovníky a K. Hodková za studenty. Všechny navržené kandidátky 
s nominací souhlasily. V následném tajném hlasování byly zvoleny většinou hlasů: 
 
  předsedkyně AS FF  … M. Aurová v poměru 9/10 hlasů 
  místopředsedkyně … A. Prošková v poměru 10/10 hlasů 
  místopředsedkyně … K. Hodková v poměru 9/10 hlasů 
 
Další jednání vedla již nově zvolená předsedkyně, která nejprve představila koncepci své 
práce v AS FF JU. Představila program zasedání, se kterým přítomní souhlasili. Doplňovací 
nebo pozměňovací návrh k programu nebyl předložen.  
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Ad 3: 
V následujícím bodě přistoupili členové AS FF JU k projednání následujících dokumentů: 

 Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních 
programů na FF JU v ČB pro akademický rok 2021/2022 

 Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských  
studijních programů na FF JU v ČB pro akademický rok 2021/2022 

 Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních 
programech akreditovaných v češtině na FF JU v ČB pro akademický rok 
2021/2022 

 Dean´s Decree on the Admission Conditions for PhD Programmes Accredited in the 
English Language at the FF JU ČB in the Academic Year 2021/2022 

 
 

V rozpravě nad těmito dokumenty předloženými ke schválení se přítomní vyjadřovali 
k různým aspektům či přicházeli s připomínkami a dotazy. Po diskuzi, během které byl 
telefonicky kontaktován proděkan pro studium Mgr. David Skalický, Ph.D., se senát 
jednohlasně vyslovil pro schválení předložených dokumentů (usnesení č. 1) a zároveň 
přijal usnesení, v němž žádá podrobnější informace (usnesení č.2). 

 
Usnesení č. 1: 
Senát FF AS JU schvaluje předložené dokumenty: 

o Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských 
studijních programů na FF JU v ČB pro akademický rok 2021/2022 

o Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících 
magisterských  studijních programů na FF JU v ČB pro akademický rok 
2021/2022 

o Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských 
studijních programech akreditovaných v češtině na FF JU v ČB pro 
akademický rok 2021/2022 

o Dean´s Decree on the Admission Conditions for PhD Programmes 
Accredited in the English Language at the FF JU ČB in the Academic Year 
2021/2022 

 
Hlasování: Pro schválení se vyslovilo 10 senátorů z 10 přítomných. 

 
 

Z rozpravy nad počty přijímaných studentů uvedenými v dílčích vznikly pochybnosti, 
zda nejsou příliš nízké s ohledem na skutečný počet studentů, kteří se do studia nakonec 
zapisují, neboť z dlouhodobých statistik vyplývá, že ke studiu nastupuje přibližně (pouze) 
polovina přijatých studentů. Z tohoto důvodu senát přijal následující usnesení: 

 
Usnesení č. 2: 
S ohledem na počty přijímaných studentů uvedených v tabulkách příslušných 

dokumentů (Rozhodnutí o podmínkách pro přijetí ke studiu) a na jejich reálný zápis 
do studia na FF JU, doporučuje AS FF JU zvážit tyto počty; zároveň žádá vyjádření ze 
strany vedení FF JU (příp. vedoucích ústavů) ohledně zvolené strategie pro uvádění 
zmíněných počtů přijímaných studentů. 

 
Hlasování: Pro schválení se vyslovilo 10 senátorů z 10 přítomných. 
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O obou usneseních předsedkyně zpraví písemně děkana FF JU jako předkladatele 

dokumentů ke schválení. 
 
 
Ad 4.  
Přítomným byla doručena žádost o zvolení kandidáta do Rady vysokých škol, nicméně bez 
bližších informací. Předsedkyně AS FF informace zjistí a neprodleně bude senátory 
informovat. Další komunikace k tomuto bodu bude probíhat per rollam. 
 
 
Ad 5.  
J. Hrdlička v souvislosti se schvalovanými dokumenty vznesl dotaz, jakým způsobem jsou 
propagovány programy zaměřené na vzdělávání. O strategii propagace těchto oborů na 
FF JU pohovořila A. Prošková, která stručně seznámila senát s celorepublikovou 
informační kampaní i aktivitami FF JU (oslovování škol v jihočeském a západočeském 
regionu). 
 
 
Ad 6. 
Přítomní se shodli na dalším přibližném termínu v lednu 2021, který bude ještě upřesněn. 
Předsedkyně vyzvala přítomné k prostudování jednacího řádu, poděkovala za účast a 
ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: M. Aurová 
 
 
Zápis ověřili: V. Faktorová a M. Halamová 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 4. prosince 2020. 
 


