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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 3/2014 
 
 

Přítomni (bez titulů):   Petr Řehoř, Rudolf Hrubý, Tomáš Volek,  
     Jiří Alina, Miroslava Vlčková, Marek Šulista,  

Martina Novotná, Kamil Pích, Jiří Kli čka, Michaela 
Jandová, Martin Haruda 

 
senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

Omluveni:     Daniel Kopta, Dagmar Bednářová 
 
Hosté (bez titulů):   Ladislav Rolínek, Milan Jílek, Renata Klufová,   
     Viktor Vojtko, Miloslav Lapka 
      
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání AS. V úvodu 
předseda AS EF navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu z jednání a skrutátory. 
 
Hlasování o zapisovatelích a ověřovatelích zápisu 
Navržený zapisovatel – J. Alina 
Navržení ověřovatelé zápisu – J. Klička, T. Volek (oba s návrhem vyslovili souhlas) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu 
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
 
 
Poté předseda AS EF seznámil přítomné s plánovanými body programu: 

 1.  Opatření děkana k pravidlům přijímacího řízení 
2. Zpráva o činnosti EF 
3. Reakreditace magisterského oboru SPEU 
4. Různé 

 
Předseda senátu poté předal slovo děkanovi EF JU L. Rolínkovi, jako předkladateli prvního 
bodu jednání. 
 
 
Bod 1 - Opatření děkana k pravidlům přijímacího řízení 
 
Děkan fakulty pronesl úvodní slovo k Opatření děkana k pravidlům přijímacího řízení.  
Následně paní proděkanka Klufová seznámila AS se změnami tykající se předloženého 
dokumentu. O těchto tématech proběhla věcná diskuze, a senátoři se dotazovali na některé 
body, poukázali na drobné formální nedostatky.  



 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení Opatření děkana k pravidlům 
přijímacího řízení. 
 
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 - opatření přijato  
 
Usnesení:  
Akademický senát EF JU schvaluje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. Opatření děkana k 
pravidlům přijímacího řízení 

 
 
 Bod 2 - Zpráva o činnosti EF 
 
 Poté se ujal slova opět děkan L. Rolínek a seznámil přítomné se zprávou o činnosti EF. I 

v tomto bodu diskuze, byly vzneseny dotazy a připomínky. Vedení slíbilo uvedené 
připomínky a podněty zapracovat do finální verze zprávy.  
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení Zprávy o činnosti EF 

 
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 – zpráva schválena 
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU schvaluje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. Zprávu o činnosti 
EF 
 
 

 Bod 3 – Reakreditace oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova 

Miloslav Lapka seznámil AS se základními informacemi o reakreditaci oboru Strukturální 
politika EU a rozvoj venkova. Následovaly dotazy, které převážně směřovaly k novému 
předmětu „Metodologie psaní vědecké práce“.  
 
Po diskuzi bylo přistoupeno ke hlasování o kladném vyjádření o reakreditaci 
 
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 – vyjádření přijato  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU se kladně vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb..  Zároveň 
doporučuje zvážit prodiskutované otázky.  

 

 
Bod 5 - Různé  
 

- Předseda senátu informoval o výsledcích hlasování per rollam o Opatření děkana k 
pravidlům pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů celoživotního 
vzdělávání na EF JU do řádného studia - pro akademický rok 2015/2016, které 
proběhlo v září.  
 



- Dále předseda AS informoval o nominaci člena za EF do Rady vysokých škol. 
Navržen byl Ing. Kamil Pícha, Ph.D. Hlasování a návrhy probíhaly per rollam v září 
2014. 

 

 
 

- T. Volek přednesl návrh v souvislosti jazykových zaměstnaneckých kurzů. AS se 
shodl na tomto návrhu: Akademický senát EF navrhuje vedení univerzity, aby zvážilo 
možnost organizačních úprav v rámci jazykových zaměstnaneckých kurzů a to 
posunutím kurzů buď na ranní hodinu (např. 7.30) nebo na odpolední 14.30 resp. 
15.00, což je i v souladu s pevnou částí pracovní doby akademických pracovníků EF 
JU (9.00-14.00). 

- Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 
AS projednal a schválil tento harmonogram: 

1. 1. 12. 2014    Vyhlášení voleb 
2. 9. 12. 2014, do 14 hodin Podávání návrhů na funkci děkana EF JU 
3. 12. 12. 2014, do 14 hodin Písemný souhlas a zveřejnění kandidátů na funkci 

děkana 
4. 16. 12. 2014, od 14.30 hodin Představení kandidátů na děkana EF JU – F3 
5. 17. 12. 2014, do 14 hodin Lhůta po podání připomínek ke kandidátům na děkana 
6. 18. 12. 2014, od 14 hodin Zasedání AS EF a volba děkana EF JU 
7. 19. 12. 2014, do 8 hodin Zveřejnění výsledků 
 

 
 

Předseda akademického senátu P. Řehoř a děkan L. Rolínek poté poděkovali zúčastněným 
hostům a členům AS EF. P. Řehoř následně ukončil jednání. 
 
 
 
Zapsal: J. Alina 
Ověřili: T. Volek, J. Klička   


