Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

18. 2. 2016
Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU
Přítomni:

11 členů (viz prezenční listina)
V 15.20 hod odešla Ing. Bednářová.
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný

Hosté (bez titulů):

Ladislav Rolínek, Renata Klufová, Radek Toušek, Marek
Medve, Miroslav Lapka

Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání. Předseda AS EF
navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
Navržený zapisovatel – A. Petráš
Navržení ověřovatelé zápisu (bez titulů) – M. Vlčková, I. Berková (s návrhem souhlasili)
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Předseda AS EF seznámil přítomné s body programu:
1. Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke
studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017
2. Zpráva o činnosti Ekonomické fakulty 2011-2015
3. Dlouhodobý záměr EF 2015-2019 – plány na rok 2016
4. Různé

Bod 1 - Opatření děkana k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke
studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017
Děkan EF seznámil členy senátu s obsahem dokumentu. M. Novotná podotkla nesrovnalosti
v datech příjímacího řízení, které budou opraveny. AS na základě diskuze, zda je dostatečná
délka 5 dní pro oznámení o přijetí přihlášky ke studiu, navrhl úpravu datumů.
M. Vlčková poukázala na chybějící údaj o úrovni jazyka, proběhla následná diskuze nad
jazykovou kvalitou uchazečů a tedy i požadovanou úrovní pro uchazeče. Výsledkem diskuze
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bylo vypuštění bodu, že uchazeč je povinen doložit doklad o dosažení úrovně znalosti
anglického jazyka
Hlasování
Pro – 11, proti – 0, zdržel se - 0.
Usnesení:
AS schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložené opatření k pravidlům
pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v
akademickém roce 2016/2017 s tím, že do tohoto opatření budou zahrnuta prodiskutovaná
doporučení: změna datumu v článku 2, odst. 3b) na 20. 6. 2016 a vynechání požadavku
úrovně anglického jazyka v odst. 4d).
Bod 2 - Zpráva o činnosti Ekonomické fakulty 2011-2015
AS byl seznámen s obsahem zprávy o činnosti EF 2011-2015 L. Rolínkem. R. Klein vznesl
dotaz, zda projde zpráva před zveřejněním korekturou z důvodů drobných překlepů, p. děkan
ho ubezpečil o provedení korektury. I. Berková navrhla výměnu fotek v části Věda a výzkum,
kvůli nedostatečné kvalitě fotografií. M. Vlčková a D. Havelec požádali o doplnění titulů.
V souvislosti s podporou studentů D. Havelec podal návrh na zavedení prospěchového
stipendia jako nástroje k motivaci nadaných studentů. M. Medve seznámil AS s doporučením
Stipendijní rady, které by mělo zavést prospěchové stipendium, nicméně momentálně se
stipendijní fond zaměřuje především na podporu zahraničních mobilit studentů.
Hlasování
Pro – 11, proti – 0, zdržel se - 0.
Usnesení:
AS schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou zprávu o činnosti EF
2011-2015 s tím, že budou provedeny výše uvedené opravy.
V 15.20 hod z jednání odešla Ing. Bednářová.
Bod 3 - Dlouhodobý záměr EF 2015-2019 – plány na rok 2016
L. Rolínek krátce představil plány EF na rok 2016 vyplývající z dlouhodobého záměru. V této
souvislosti D. Kopta vznesl dotaz ohledně fungování systému veřejného obhajování
habilitačních prací. M. Lapka AS seznámil s fungováním této praktiky a zkvalitněním
obhajob tímto procesem.
P. děkan se obrátil na studenty, jaké změny by navrhli v rámci změny systému státních
závěrečných zkoušek. D. Havelec by vymezil více času pro obhajobu závěrečných prací, R.
Klufová informovala o zavedení a případné kontrole fungování této praxe.
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D. Kopta se dotazoval na zavedení pracovního a organizačního řádu. M. Medve AS objasnil
fungování těchto řádů na úrovni rektorátu a jejich rozšíření na úroveň fakulty. Dále se pak D.
Kopta zeptal, jakým způsobem EF plánuje podporovat sportovní aktivity. M. Lapka sdělil
návrh uspořádání štafetového turnaje a podporu projektů jako je Do práce na kole.
T. Volek zavedl diskuzi nad definicí aktivního studenta, především na kolik by měly u
aktivního studenta rozhodovat jeho studijní výsledky oproti dalším aktivitám a zda tento
systém motivuje studenty k aktivitě. Dále pak chtěl uvést příklady benefitů z tohoto systému.
L. Rolínek uvedl především slevy na pořádané specializační kurzy EF a podobné výhody.
R. Klein, v souvislosti s posílením výuky jazyků vznesl dotaz ohledně zlepšení anglického
jazyka oproti Přírodovědecké fakultě. AS následně diskutoval nad kvalitou výuky a zavedení
dalších úrovní jazyků. A. Petráš rozšířil tuto diskuzi o zavedení dalších jazyků pro obor OP
jako 2. povinný jazyk, vedle ruštiny a němčiny.
Usnesení:
AS schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách aktualizaci dlouhodobého záměru
EF 2015-2019 v části plánů pro rok 2016.
Hlasování
Pro – 10, proti – 0, zdržel se - 0.
Bod 4 - Různé
Volby do Akademického senátu EF
P. Řehoř požádal přítomné o pomoc s hledáním a případným navržením spoluorganizátorů
pro volby do AS. R. Klein dále vznesl návrh, aby nově zvolení členové byli lépe informování
o fungování a průběhu jednání AS. L. Rolínek podotkl, že lze většinu informací najít ve
volebním a jednacím řádu AS.
Jednání akreditační komise
L. Rolínek informoval AS o připravovaném jednání akreditační komise a požádal AS o co
nejrychlejší schválení rozhodnutí této komise per rollam.
Předseda akademického senátu P. Řehoř poté poděkoval přítomným hostům a členům AS EF
a ukončil jednání.
Zapsal: A. Petráš
Ověřily: M. Vlčková, I. Berková
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