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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

17. 10. 2019 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 6/2019 

 

Přítomni:                           11 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):  Strnad, Novotná, Řehoř, Vrchota 

 

Hosté (bez titulů): Beránek, Dvořáková Líšková, Friebel, Klicnarová, 

Klufová, Pícha 

 

 

Předseda Akademického senátu EF T. Volek zahájil zasedání a přivítal  členy AS EF a hosty 

na zasedání. Následně navrhl zapisovatele a dva ověřovatele. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel: M. Vlčková (s návrhem souhlasila) 

pro –  10, proti –  0, zdržel se –  1 

 

Navržení ověřovatelů zápisu: F. Hošinský, M. Pech (s návrhem souhlasili) 

pro –  9, proti – 0, zdržel se – 2 

 

Dále předseda AS EF představil program zasedání: 

1. Organizační záležitosti   

2. Výsledky hlasování per rollam 

3. Akreditační materiály bakalářského studijního programu podniková informatika pro 

prezenční i kombinovanou formu studia 

4. Různé 

 

Hlasování o programu  

 pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 
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Bod 1 – Organizační záležitosti  

 Přivítání nových členů AS EF (dr. Pech, dr. Novotná, Bc. Hošinský)  

 Předseda AS EF poděkoval bývalým členům AS EF (dr. Štumpf, dr. Vojtko, Bc.  Buřič) 

za jejich práci v AS EF JU  

 Dr. Strnad  -  plán zasedání AS EF JU  

  

Bod 2 – Výsledky hlasování per rollam  

 

Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 29. 6. 2019 do 8. 7. 2019 ohledně 

předloženého dodatku č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu 

do bakalářských a navazujících  magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných 

v českém jazyce 

Výsledek hlasování: 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 2    

 

Usnesení:  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený dodatek č. 4 k pravidlům  pro přijímací 

řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících  magisterských 

studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (Opatření děkana č. 148/2018).  

Usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO. 

 

Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 ohledně 

předloženého akreditačního materiálu  - akreditační materiál FINANCE A ÚČETNICTVÍ pro 

prezenční i kombinovanou formu studia. 

Výsledek hlasování: 

pro – 11, 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 bakalářského studijního programu  FINANCE A ÚČETNICTVÍ pro 

prezenční i kombinovanou formu studia.    

 Usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO. 
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Bod 3 – Akreditační materiály bakalářského studijního programu podniková informatika pro 

prezenční i kombinovanou formu studia. 

Předseda AS EF předal slovo doc. Beránkovi a požádal ho o představení předkládaného 

akreditačního materiálu. Doc. Beránek stručně  tento materiál představil a následně proběhla 

rozprava. Řešené body byly: 

- Zda byly nějaké změny v materiálech, které se projednávaly na RVH, 

- Informace, že Mgr. Remeš by měl v brzké době získat titul Ph.D., 

- Snaha o získání více informatiků (složité získat odborníka s titulem Ph.D.) – toto bylo 

vytýkáno RVH. 

Výsledek hlasování: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 

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 podniková informatika pro 

prezenční i kombinovanou formu studia.    

 

Bod 4 – Různé  

Dr. Friebel se veřejně omluvil na zasedání AS EF. 

Dne 11. 9. 2019 se sešla etická komise na základě podnětu Dr. Žiakové (předsedkyně volební 

komise při volbách do akademického senátu EF), která si stěžovala na neetické jednání a 

neposkytnutí součinnosti Dr. Friebela při volbách do akademického senátu EF. Etická komise 

se usnesla, že Dr. Friebel neposkytl dostatečnou součinnost při zveřejňování informací ohledně 

voleb na internetových stránkách EF a zároveň, že jednal neeticky. Dr. Friebel se za toto veřejně  

na zasedání AS EF omluvil a omluvil se i za to, že s Dr. Žiakovou jednal „prudčeji“.  

 

Senátor Novák, který hovořil za skupinku studentů, vznesl podnět, zda by bylo možné 

s předstihem rozesílat hromadný e-mail studentům ohledně dodání zápisových listů A a B, které 

mají studenti k určitému datu odevzdat. 

Dr. Klufová upozornila, že tato informace je s předstihem zveřejňována na internetových 

stránkách EF a zároveň tato informace probíhá i na informativních obrazovkách v celé budově 

děkanátu. Zároveň upozorňuje, že studenti si stěžují na zasílání přílišného množství 

hromadných mailů. 

Dr. Dvořáková Líšková řekla, že informování studentů prostřednictvím mailu není problém. 

Dr. Friebel upozornil, že je možnost určitého zautomatizování a to např. přidáním do kalendáře 

v Outlooku. 

Výsledkem debaty bylo, že p. Novák se dohodne s Dr. Dvořákovou Líškovou, které studijní 

požadavky zasílat oficiálně mailem, aby nedocházelo ke „spamování“ studentů. 
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Předseda AS EF oznámil, že na podzim proběhne shromáždění Akademické obce. Termín bude 

upřesněn po domluvě s vedením a bude zaslána oficiální pozvánka. Termín shromáždění se 

předpokládá na konci října. 

 

Dále upozornil, že příští zasedání AS EF se bude konat ve druhé polovině listopadu. 

 

Poté předseda Akademického senátu EF poděkoval členům AS EF a hostům za účast na 

zasedání a ukončil jednání. 

 

  

Zapsala:  M. Vlčková 

 

 

Ověřili:  M. Pech 

  F. Hošinský 


