
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 4/2018 

11. 10. 2018 

 

Přítomni: 12 členů (viz prezenční listina)  

Omluveni (bez titulů): Vrchota, Brychta, Zrzavý 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 Hosté (bez titulů): Ladislav Rolínek, Marek Medve, Renata Klufová, Marek Šulista, Miroslav Lapka  

 

Body jednání: 

Předsedkyně AS EF JU M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala  členy AS EF a hosty na zasedání. V úvodu 

zasedání předsedkyně AS EF představila a uvítala nové členy senátu  Viktora Vojtka a Kristýnu Zímovou. 

  

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel – T. Volek (s návrhem souhlasil)  
Hlasování o navrženém zapisovateli: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  
Navržení ověřovatelé zápisu: M. Hric a  P. Řehoř  (s návrhem souhlasili)  
Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu  M. Hric: pro – 11, proti – 0, zdrželo se – 1 
Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu  P. Řehoř: pro – 10, proti – 0, zdrželo se – 2 
 
Bod 2 – Volba místopředsedy senátu z řad studentů 
 
Navržení skrutátoři: K. Zímová a R. Hrubý (s návrhem souhlasili) 
Hlasování o navržených skrutátorech:  pro – 10, proti – 0, zdrželo se – 2 
 
Kandidátem na místopředsedu AS EF z řad studentů byl navržen Matyáš Hric, který s návrhem 
souhlasil.  
 
Volba místopředsedy  AS EF - navržený  Matyáš Hric:  pro – 12, proti – 0, zdrželo se – 0 
Matyáš Hric se stal místopředsedou AS EF  z řad studentů. 
 
Bod 3 – Schválení dodatku k Dlouhodobému záměru Ekonomické fakulty  2015 – 2019 
 
Děkan Ekonomické fakulty JU představil předložený dodatek k Dlouhodobému záměru Ekonomické 
fakulty  2015 – 2019, který obsahuje strukturu oborů za jednotlivé druhy studia (bakalářské, 
magisterské, doktorské).  Děkan uvedl, že navrhovaná struktura byla již schválena na Radě programů 
EF JU a ve Vědecké radě EF JU.  Současně bylo uvedeno, že při tvorbě bylo přihlédnuto k závěrům dílčí 
komise (NAÚ) pro institucionální akreditaci EF JU.   Následně děkan představil předběžné výsledky 
institucionální akreditace za EF JU. Proděkan Lapka doplnil, že z procedurálního hlediska má možnost 
se JU proti verdiktu NAÚ odvolat, ale závisí to na rozhodnutí JU. K tomuto doktor Hrubý následně nabídl 
právní pomoc.   



Docentka Škodová Parmová vznesla dotaz ohledně doby nového podání institucionální akreditace. 

Děkan odpověděl, že vedení JU plánuje podat nové institucionální akreditace za 5 let.  

Docent Mrkvička vznesl dotaz,  proč nebyl magisterský obor Analýza v ekonomické a finanční praxi  

předložen na vědecké radě.  Děkan odpověděl, že vedení EF JU i  Rada pro vnitřní hodnocení JU čeká 

na oficiální oznámení výsledků institucionální akreditace.  

Doktor Volek vznesl dotaz, zda došlo v rámci oborů ke změnám v zaměření na akademické či profesní 

obory.  Děkan uvedl, že zde k žádným změnám nedošlo.  

Usnesení 

AS EF JU na základě paragrafu 27 Zákona o vysokých školách  schvaluje předložený dodatek 

k dlouhodobému záměru Ekonomické fakulty JU 2015 – 2019. 

hlasování: pro – 12, proti – 0, zdrželo se – 0 

Bod 4 – Harmonogram voleb děkana EF JU 

Na základě diskuse v rámci AS EF JU byl navržen následující harmonogram volby děkana EF JU. 

1     5. 11. 2018 Vyhlášení voleb děkana EF JU 

2.  13. 11. 2018, do 14 hodin Podávání návrhů na funkci děkana EF JU 

3.  16. 11. 2018, do 14 hodin Písemný souhlas a zveřejnění kandidátů na funkci děkana 

4. 21. 11. 2018, od 13.00 hodin Představení kandidátů na děkana EF JU – F3 

5.  22. 11. 2018, do 14 hodin Lhůta po podání připomínek ke kandidátům na děkana 

6.  23. 11. 2018, od 10 hodin Zasedání AS EF a volba děkana EF JU 

7.  26. 11. 2018, do 12 hodin Zveřejnění výsledků 

Hlasování o navrženém harmonogramu voleb děkana EF JU: pro – 12, proti – 0, zdrželo se – 0  

Bod 5 – Různé 

Děkan s předsedkyní AS EF  informovali o plánovaném zasedání akademické obce 7. 11. 2018 od 15:00 

na učebně F3. 

Proděkanka Klufová informovala členy senátu o nutnosti schválit na příštím senátu  pravidla pro 

přijímací řízení. 

Doktor Volek vznesl dotaz ohledně budoucnosti využití databáze Albertina.  Děkan odpověděl, že i 

v dalších letech se s jejím nákupem  a využití pro vědecké  účely počítá. 

Proděkan Lapka pozval členy senátu na konferenci organizovanou EF  INPROFORUM 2018, která se 

uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018. 

Předsedkyně AS EF M. Vlčková ukončila zasedání AS.  

 

Zapsala: T. Volek 

Ověřili: P. Řehoř a M. Hric    



 


