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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 2/2015 

 
 

Přítomni (bez titulů):   Petr Řehoř, Rudolf Hrubý, Tomáš Volek, Daniel Kopta, 
Miroslava Vlčková, Marek Šulista, Martina  Novotná, Jiří 
Kli čka, Nicole Márová, Dagmar Bednářová, Martin Haruda 

 
senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

Omluveni:     Kamil Pícha, Jiří Alina, David Havelec, Michaela Jandová 
 
Hosté (bez titulů): Ladislav Rolínek, Milan Jílek, Renata Klufová, Miloslav 

Lapka, Ladislav Beránek 
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání AS. V úvodu 
předseda AS EF navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání. 
 
Hlasování o zapisovatelích a ověřovatelích zápisu 
Navržený zapisovatel – M. Šulista (vyslovil souhlas) 
Navržení ověřovatelé zápisu – N. Márová, T. Volek (oba vyslovili souhlas) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
 
Předseda AS EF seznámil přítomné s plánovanými body programu: 

1. Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu. 

2. Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
navazujícího magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership. 

3. Reakreditace bakalářského oboru EKINF. 
4. Akreditace magisterského studijního oboru Regional and European project management. 
5. Představení kandidátů na funkci proděkana EF. 
6. Různé. 

Předseda senátu poté předal slovo děkanovi EF JU L. Rolínkovi a proděkanovi pro vědu 
M. Jílkovi jako předkladatelům prvního bodu jednání. 
 

Bod 1 - Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 
studiu v doktorském studijním programu 

Děkan fakulty L. Rolínek představil senátorům základní body daného opatření. Dále ho doplnil 
proděkan pro vědu M. Jílek, který zmínil změnu v testování znalosti anglického jazyka oproti 
praxi v minulých letech, kdy pro tento rok nebude stanovena minimální úroveň. Dále proděkan 



M. Jílek upozornil senátory, že témata předpokládaných disertačních prací budou uveřejněna na 
webových stránkách EF JU.  
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 => návrh přijat  
 
Usnesení:  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s Opatřením 
děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském 
studijním programu.  
 

 
 
 Bod 2 - Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 

studiu do navazujícího magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership 
 
 Poté se ujal slova opět děkan L. Rolínek a seznámil přítomné s druhým bodem programu ve věci 

Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
navazujícího magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership. Pan děkan 
L. Rolínek představil hlavní body daného Opatření, seznámil senátory s průběhem přijímacího 
řízení a záměr nabízet nově akreditovaný obor v anglickém jazyce zejména v zemích bývalé 
Jugoslávie, především pak v Chorvatsku.   

 
 Před hlasováním vznesl M. Šulista dotaz, v jakém jazyce bude přijímací zkouška vedena. Děkan 

L. Rolínek doplnil, že se bude jednat o anglický jazyk a že se daná skutečnost do daného 
Opatření doplní.  Dále R. Hrubý doplnil, že bude nutné všechny studijní dokumenty a opatření 
týkající se studia přeložit do anglického jazyka. Proděkanka pro studijní záležitosti R. Klufová 
seznámila senátory se skutečností, že přeložení klíčových studijních dokumentů zajistí Rektorát 
JU.   
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení doplněného Opatření děkana 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do navazujícího 
magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership.  

 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 => návrh přijat  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s 
předkládaným Opatřením děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 
studiu do navazujícího magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership. 
 

Bod 3 - Reakreditace bakalářského oboru EKINF 

 AS následně přistoupil k dalšímu bodu zasedání týkajíce reakreditace oboru EKINF. Slova se 
ujal L. Beránek z Katedry aplikované matematiky a informatiky a seznámil senátory se základní 
strukturou studijního plánu daného oboru. M. Novotná vznesla dotaz týkající se skladby 
předmětů SZZ. Vyslovila obavy, že se studenti mohou zcela vyhnout při SZZ předmětu 
Ekonomie, což se jí jeví jako neslučitelné pro daný obor, který ve svém názvu nese přímo slovo 
ekonomie. Pan děkan L. Rolínek spolu s proděkankou R. Klufovou seznámili senátory se 
skutečností, že po obsahové stránce by se daný obor měl spíše jmenovat Manažerská 



informatika, ale kvůli akreditačnímu řízení je výhodnější zanechat stávající název, aby se 
v daném případě jednalo pouze o reakreditaci oboru a nikoliv o zcela novou akreditaci.   

Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 => návrh přijat  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s reakreditací 
oboru EKINF 
 
Bod 4 - Akreditace magisterského studijního oboru Regional and European project 
management 
 
AS EF přešel k dalšímu plánovanému bodu zasedání týkající se akreditace magisterského 
studijního oboru Regional and European Project Management. Pan děkan L. Rolínek požádal 
hosta jednání M. Lapku, aby seznámil senátory se základní myšlenkou a strukturou daného 
studijního oboru, ve kterém studenti budou studovat postupně na univerzitách ve třech zemích 
(Lorient ve Francii, Zwickau v Německu a České Budějovice v ČR). Proběhla věcná diskuze 
týkající se organizace daného oboru a přijímacího řízení. Dále pak pan děkan poděkoval 
doc. Cudlínové, Ing. Píchovi i doc. Lapkovi za přípravu tohoto studijního oboru.  
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení akreditace magisterského studijního 
oboru Regional and European project management. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 => návrh přijat  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s reakreditací 
magisterského studijního oboru Regional and European project management. 
 
Bod 5 - Představení kandidátů na funkci proděkana EF 
 
Pan děkan L. Rolínek znovu představil senátorům kandidáty na funkci proděkana (poprvé je 
představil na shromáždění Akademické obce EF JU uspořádané u příležitosti představení 
kandidátů na funkci děkana): 

• na pozici proděkanky pro pedagogickou činnost zůstává R. Klufová, 
• na pozici proděkana pro rozvoj zůstává R. Toušek, 
• pozici proděkana pro vědu a výzkum by měl zastávat M. Lapka, 
• pozici proděkana pro zahraniční vztahy by měl zastávat M. Šulista. 

 
Pan děkan L. Rolínek zdůvodnil změny na pozicích proděkanů pro vědu a výzkum a pro 
zahraniční vztahy zejména tím, že není dobré, aby docházelo ke kumulaci vedoucích funkcí. Po 
krátkém představení jednotlivých kandidátů a krátké diskuzi se senátory přistoupil AS EF 
k hlasování o kandidátech na funkci proděkanů.  
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování o usnesení:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 => návrh přijat  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s kandidáty na 
funkci proděkanů EF JU. 
 
 



Bod 6 - Různé  
 

- Senátor J. Klička upozornil na problematiku zápisu témat bakalářských a diplomových 
prací, kterou studenti vnímají jako soutěžení. Proděkanka R. Klufová přislíbila, že se 
danou věcí bude vedení EF zabývat. 

- Senátorka M. Novotná vznesla dotaz týkající se odlišných termínů pro získání 20 kreditů, 
kdy tento dotaz  byl již vznesen Katedrou ekonomiky, ale dosud katedra nedostala 
odpověď.  Problém se týká oblasti získání 20 kreditů, kdy v Opatření děkana č. 61/2014 
článku 2  je uvedeno, že student musí do konce zkouškového období získat alespoň 20 
kreditů ze svého studijního plánu prvního semestru, ale v harmonogramu akademického 
roku je uvedeno, že mezní termín získání 20 kreditů za první semestr studia je 
31.3.2015.  Děkan EF  a proděkanka R. Klufová přislíbily vyřešení tohoto problému 
vydáním nového opatření. 

- Senátor J. Klička upozornil na stručné zápisy ze zasedání akademické senátu EF JU 
oproti zápisům ze zasedání zápisu akademické senátu JU. Senátor T. Volek upozornil, že 
podoba zápisu v AS JU čistě závisí na zapisovateli, který se pokaždé mění.   

- Předseda AS EF P. Řehoř seznámil senátory se skutečností, že M. Šulista se vzdává 
senátorského křesla z důvodu jeho působení na pozici proděkana. Na jeho místo nastoupí 
V. Dvořák z Katedry obchodu a cestovního ruchu.   
 

Předseda akademického senátu P. Řehoř poděkoval zúčastněným hostům a členům AS EF a 
jednání ukončil. 
 
 
 
Zapsal: M. Šulista 
Ověřili: N. Márová, T. Volek 


