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21. 2. 2019 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 1/2019 

 

Přítomni:                                     11 členů (viz prezenční listina) 

     J. Vrchota přišel v průběhu zasedání, v 14,10 hod. 

     M. Hric přišel v průběhu zasedání, v 14,55 hod.                                                                                                  

 

Omluveni (bez titulů):  T. Mrkvička, P. Řehoř, M. Brychta, J. Samek 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

Hosté (bez titulů): R. Klufová, M. Lapka, M. Medve, L. Rolínek, M. 

Šulista, M. Jílek     

 

 

Předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková zahájila zasedání a přivítala  členy AS EF 

a hosty na zasedání. Následně navrhla zapisovatele a dva ověřovatele. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel – R. Hrubý (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – P. Štumpf, L. Zrzavý (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – P. Štumpf: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – L. Zrzavý: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Body jednání: 

Předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková představila následující body jednání: 

 výsledky hlasování per rollam, 

 projednání akreditačních materiálů bakalářského i navazujícího studijního programu 

Ekonomika a management, 

 Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2018, 

 Různé – volby do AS EF 2019 - 2022. 



Hlasování o bodech programu: 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 1 – Výsledky hlasování per rollam 

Předsedkyně AS EF informovala o výsledku hlasování per rollam (začátek hlasování 28. 11. 

2018, konec hlasování 5. 12. 2018. Obsahem tohoto hlasování bylo schválení tohoto znění: 

„Akademický senát Ekonomické fakulty žádá děkana EF, aby delegoval úkoly zadané 

rektorátem pro nové vedení již nyní na nové vedení (doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou 

Parmovou). Jedná se zejména o úkoly související s posílením personálního zabezpečení, tedy 

získáním profesora v ekonomických oborech a se zpracováním nové žádosti o akreditaci. Dále 

senát žádá děkana EF, aby v této souvislosti poskytl veškerou spolupráci a součinnost novému 

vedení.“ 

Výsledek hlasování per rollam: 

pro - 8, proti – 0, zdržel se – 7 

 

Bod 2 – Projednání žádosti o akreditaci bakalářského i navazujícího studijního programu 

Ekonomika a management 

Veškeré písemné podklady k tomuto bodu byly předem zaslány všem členům AS EF. Úvodního 

slova k tomuto materiálu se ujal koordinátor kvality doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., který sdělil, 

že veškeré výše uvedené materiály byly schváleny na Radě programů EF. Cílem bylo reagovat 

na připomínky Rady pro vnitřní hodnocení JU. Z toho důvodu vypadla řada předmětů ze 

specializace cestovního ruchu a došlo k úpravě státních závěrečných zkoušek v bakalářském i 

navazujícím studijním programu. Byl tedy vytvořen významně odlišný materiál, protože snahy 

předložit pro RpVH akceptovatelný materiál vedením EF byly v minulém jeden a půl roce 

opakovaně neúspěšné. EF se dostala do časové tísně a pouze schválení tohoto materiálu na 

všech dalších stupních projednávání v rámci JU v případě bakalářského studijního programu 

zaručí a v případě navazujícího magisterského programu zachová šanci na přijímání uchazečů 

do programu Ekonomika a management i v roce 2020. M. Jílek zdůraznil, že je nutno dodržet 

termíny schvalování těchto materiálů nejen v AS EF, ale i následně ve Vědecké radě. K tomuto 

bodu se rozvinula rozsáhlá diskuse.  

- Dr. Štumpf hovořil o nutnosti zachování, resp. obnovení oboru cestovního ruchu, protože 

pokud tento obor fakulta opouští, není to dobré pro partnery z jiných podniků a institucí, 

kteří tento fakt nesou nedobře. Problematické jsou tím pádem i výzkumné aktivity. K tomu 

uvedla doc. Škodová Parmová, že tento obor studia, který je načas opuštěn, je třeba vyztužit 

výzkumnými projekty. Tyto předměty budou vyučovány ještě do roku 2024, přičemž v roce 

2020 bude hotová žádost o navazující program. K tomu Dr. Štumpf uvedl, že nyní 

vyklidíme prostor pro konkurenční školu, která tento obor zavádí a dodal, že není dobré 

z hlediska trhu práce a atraktivity EF tento obor opouštět. Dr. Štumpf kvitoval vyjádření 

doc. Škodové Parmové a její záměr připravit akreditaci samostatného profesně 

orientovaného studijního programu zaměřeného na cestovní ruch, upozornil ale také na 



zmiňovaná rizika překlenovacího období, kdy by nebyl cestovní ruch po určité období 

nabízen novým uchazečům o studium na EF 

- Dr. Vrchota položil otázku, kdyby náhodou navrhovaný postup nevyšel, kdo tedy půjde 

„s kůží na trh“ a kdo je vlastně odpovědný za tyto změny, zdali garant oboru. Tyto otázky 

vysvětluje doc. Jílek. K tomu ještě Dr. Vrchota uvádí, že v navrhovaných materiálech je 

velký rozsah matematiky. K tomu opět vysvětlení podává doc. Jílek, doc. Škodová 

Parmová, Dr. Šulista. 

- Dr. Hrubý sděluje, že v důsledku navrhovaných změn v akreditaci přichází Katedra práva 

bez náhrady o některé předměty, jako např. Trestní odpovědnost právnických osob, 

Pracovní právo, Psychologii atd., které významným způsobem dotvářely profil absolventa 

EF. Jako velmi problematickou vidí změnu předmětu Obchodní právo, který je přesunut 

z povinných předmětů do předmětů povinně volitelných. Na druhé straně si je však vědom, 

že nyní nezbývá jiná alternativa, než předložené materiály schválit tak, aby nebyla ohrožena 

existence fakulty.  

- Dr. Vojtko uvedl, že studijní programy nejsou atraktivní. Rovněž poukazuje na to, že je 

předmět Obchodní právo přesunut do povinně volitelných předmětů, chybí Manažerský 

simulátor, profesně orientovaný obor. Bohužel tyto změny přináší i rezignaci na spolupráci 

s praxí, chybí projektová výuka. 

- Na to reagovala doc. Škodová Parmová, která uvedla, že zmíněné předměty je možno 

nabízet jako předměty C a navíc spolupracovat s kariérním centrem a AISEC. Co se týče 

zrušených předmětů OP VVV, kde je důležitá udržitelnost, tyto můžeme nabízet rovněž 

jako předměty C. 

- Dr. Volek poznamenal, že státní závěrečné zkoušky nyní reprezentují celkem 12 předmětů. 

V průběhu projednávání tohoto bodu přišli J. Vrchota (14,10 hod.) a M. Hric (14,55 hod.). 

Po skončení diskuse k tomuto bodu bylo přistoupeno k hlasování.  

Nejprve AS EF svým usnesením vyjádřil kladné stanovisko k předloženému akreditačnímu 

materiálu k bakalářskému studijnímu programu Ekonomika a management.  

Výsledek hlasování: 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 2  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému 

akreditačnímu materiálu bakalářského studijního programu Ekonomika a management. 

 

Dále AS EF svým usnesením vyjádřil kladné stanovisko k předloženému akreditačnímu 

materiálu k navazujícímu studijnímu programu Ekonomika a management.  

Výsledek hlasování: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 3  

 



Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému 

akreditačnímu materiálu navazujícího studijního programu Ekonomika a management. 

 

Bod 3 - Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2018 

I tento materiál byl předem předložen písemně. Tento materiál uvedl děkan doc. Rolínek. 

K tomu diskutovali doc. Pícha, který hovořil o cíli 7 a dále Dr. Vlčková, která se kriticky 

zmínila o předloženém materiálu. Doslova uvedla, že z jejího pohledu je zpráva „spíchnuta 

horkou jehlou“, konkrétně uvedla chyby, nepřesnosti a neúplnosti v tomto materiálu. Dále 

uvedla, že rozsah 12 stran je velmi malý oproti ostatním fakultám. Na tyto připomínky reagoval 

doc. Rolínek, že v tomto rozsahu se Výroční zpráva sestavuje každý rok. Bc. Hric poukázal, že 

v materiálu je uvedeno staré složení senátu. K tomu poznamenala Dr. Vlčková, že rovněž 

nebyla zapracována změna ve Vědecké radě EF. Bylo dohodnuto, že Dr. Vlčková zašle písemně 

zpracovateli všechny zjištěné nedostatky a že tyto chyby budou opraveny.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční zprávu o činnosti EF za rok 

2018. 

 

Bod 4 – Různé 

V této části bylo jednáno o přípravě voleb do Akademického senátu EF pro období 2019 - 2022, 

neboť dosavadnímu senátu vyprší mandát v dubnu tohoto roku. Nové vedení fakulty by mělo 

zajistit průběh těchto voleb včetně volební komise a dalších organizačních věcí.  

Dále bylo dohodnuto, že příští Zasedání Akademického senátu EF se bude konat ve čtvrtek 

7. března 2019 od 14:00 v zasedací místnosti EF, č. dv. 009. 

 

Poté předsedkyně AS EF M. Vlčková poděkovala členům AS EF a hostům za účast na zasedání 

a ukončila jednání. 

 

 

Zapsal: R. Hrubý 

 

Ověřili: P. Štumpf 

              L. Zrzavý 



 

 


