
Zápis z 6. zasedání Akademického senátu Zemědělské fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

dne 26. 4. 2018  

 

Přítomni (bez titulů):  

Peterka Jiří, Smetana Pavel, Koupilová Monika, Zábranský Luboš, Jabůrek Roman, Bárta Jan, 

Kadlec Jaromír, Coufal Marek, Kala Robert, Skořepa Ladislav 

 

 

Omluveni (bez titulů): 

Ondr Pavel 

 

 

Hosté (bez titulů): 

Šoch Miloslav, Marušák Michal, Štěrba Zdeněk 

 

Program zasedání AS ZF: 

 

1. zahájení 

2. vystoupení tajemníka ZF k rozpočtu JU pro rok 2018 

3. prohlášení AS ZF JU k variantám rozpočtu JU pro rok 2018 

4. vystoupení proděkana pro rozvoj k Výroční zprávě o činnosti ZF JU za rok 2017 

5. různé 

 

Program 6. zasedání AS ZF byl schválen všemi přítomnými senátory 

 

 

 

 



1. Zahájení 

Místopředseda Zábranský zahájil 6. zasedání AS ZF JU. 

 

2. Vystoupení tajemníka ZF 

Marušák vysvětlil senátorům rozdíly mezi variantou A a variantou B rozpočtu JU pro rok 2018 tak 

jak budou projednávány v AS JU. 

Dále připomněl způsob rozdělení peněz JU na jednotlivé fakulty, tak jak byl projednáván na 

mimořádném zasedání AS ZF JU 9. 4. 2018. Finanční prostředky jsou děle na prostředky za vědu – dle 

RIV a na příspěvek dle počtu studentů + finanční ukazatelé dle metodiky. Větší objem finanční 

prostředků je rozdělen dle metodiky ministerstva a malá část dle vlastní metodiky JU. Celková částka 

68 mil. určených na navýšení mezd byla rovněž rozdělena dle metodiky a ne všechny fakulty budou mít 

tudíž prostředky na mzdové navýšení. 

Bylo zahájeno jednání mezi rektorem JU, děkany a tajemníky fakult a odborovou organizací. 

Výsledkem jednání bylo stažení původního návrhu rozpočtu JU 2018 rektorem JU a vytvoření 

rozpočtové varianty A. 

Varianta B – zde je počítáno, že „bohaté“ fakulty PřF, FROV a FF vyčlení 2,5 mil., o které si další 

fakulty mohou požádat, jako o příspěvek. 

Odborová organizace, dle informací tajemníka ZF, připravuje otevřený dopis rektorovy JU a bude 

požadovat 10 % navýšení celkových mezd a pokusí se připravit variantu C – pozměňovací návrhy musí 

být podány 7 dní před AS JU, který bude zasedat 3. 5. 2018.  

 

DISKUSE 

Děkan Šoch k tomuto tématu dodal - pokud by odbory přišli s variantou C, mohli by zvýšit 

úspěšnost schválení varianty A. 

Bárta – stal jsem se členem Ekonomické komise JU. Většina členů této komise preferuje variantu 

B.  Bárta požádal děkana, aby přišel na AS JU a pokusil se obhájit postavení ZF a zviditelnil ZF v rámci 

JU. Dále děkanovi navrhl, aby požádal odborníky (Agrární komoru, Ministerstvo zemědělství …) o 

dopis, kde potvrdí zájem o naše absolventy. 

 

 



3. Prohlášení AS ZF JU k variantám rozpočtu JU pro rok 2018 

AS ZF JU se přiklání k variantě A a variantu B považuje za nepřijatelnou. 

Hlasování:  PRO 10   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

 

4. Vystoupení proděkana pro rozvoj 

Proděkan Štěrba přednesl AS ZF JU Výroční zprávu o činnosti ZF JU za rok 2017. 

Od roku 2016 je povinností tuto zprávu předložit vedení ZF, projednat ve Vědecké radě ZF a nechat 

schválit AS ZF JU  

V příloze 1 je popsáno plnění Strategického záměru ZF JU, který je zpracován na 5 let a každý rok 

aktualizován. 

 

Hlasování:  PRO 10   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

Akademický senát ZF schválil Výroční zprávu o činnosti ZF JU za rok 2017 všemi hlasy. 

 

5. Různé 

Kritéria hodnocení učitele 

Bárta – poukázal na problém Kritéria hodnocení učitele, kdy se hodnotí mobility (to příliš učitel 

neovlivní). Podle Bárty by měla být navržena nová kritéria hodnocení. Děkan Šoch k tomu poznamenal, 

že studentské hodnocení výuky je u většiny fakult nepřístupné a tím dochází k absenci podkladů pro 

hodnocení učitele. Většina senátorů se shodla, že studentské hodnocení výuky není objektivní. 

Rozpočet JU pro rok 2019 

Marušák – připravuje se nová metodiky ministerstva na stanovení celkových finančních prostředků JU 

pro rok 2019 – ministerstvo nerozhoduje o tom, jak finanční prostředky JU přerozdělí na jednotlivé 

fakulty. 

Publikace 

Děkan Šoch opět připomněl problém nedostatečných publikací na ZF a informoval AS ZF JU o záměru 

znovu zavést motivační prémii za IF. 

 



Hodnocení akademických pracovníků 

Bárta vznesl dotaz na metodiku pro hodnocení akademických pracovníků. Děkan Šoch odpověděl, že 

tuto problematiku bude mít na starosti Křížek - proděkan pro vědu a výzkum. A dále navrhl požádat 

prorektora Polívku o detailní vysvětlení této metodiky.  

 

 

  

Zapsala: Koupilová 

 

Kontroloval: Zábranský 


