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Zasedání akademické dne 18. 10. 2018 na učebně M 6 od 14.30 hod 

 

Zasedání zahájil předseda akademického senátu ZF doc. Ondr.  

Vystoupení funkcionářů: 

Tajemník ZF 

Na setkání akademické obce vystoupil tajemník ZF, který akademickou obec 

informoval o navýšení disponibilních prostředků ZF o cca 3 miliony a zvýšení mezd o 10 %. 

V dalších letech bude záležet na metodice rozdělování finančních prostředků na JU mezi 

jednotlivé fakulty, přičemž platí, že žádný subjekt se nesmí propadnout o 10 %, které ale 

nezohledňuje zvýšení finančních prostředků. 

Fondy ZF byly čerpány na rekonstrukce a spoluúčasti na grantech, letošní rok může 

skončit o 2,5 až 3 milionů mínus. 

Plánované záměry - stavba pavilonu chemie, rekonstrukce pavilonu J (rok 2019-20), ÚZ 

Č. Dvory - dlouhodobá koncepce, OP Nábyteček, rekonstrukce komunikací v areálu JU (jaro 

2019), bezbariérové přístupy do budov (rok 2020). 

 

Proděkan Štěrba 

Informoval o OP Nábyteček na rozvoj výuky Bc. a Mgr. oborů - ZF JU 10,7 mil. Kč - 

rekonstrukce učeben budova J včetně počítačové a audiovizuální techniky, software a 

informační systémy, dovybavení laboratoří, nákup vozidla. 

Nábyteček 2 pro 2019 – plánovaný, bude zacílený na doktorandy a přístrojové vybavení 

katedry chemie. 

Výstavba pavilonu Katedry aplikované chemie a agroekosystémů - 1 patro – učebny, 2 

patro - katedra chemie, 3 patro - katedra agroekosystémů. 

 

 

 



Proděkan Konvalina 

Proděkan Konvalina informoval o programu ERASMUS – v současné době je 

zaznamenán zvýšený počet výjezdů zaměstnanců i studentů. Zbývají finanční prostředky na 

výjezdy doktorandů.  

Jazyky – vypsáno nové výběrové řízení na vyučující anglického jazyka. 

WEB – modernizace webu ZF – nastaly personální změny v IT oddělení ZF, otázka 

nových stránek ZF je otázkou peněz. 

 

Proděkan Křížek 

Proděkan Křížek informoval akademickou obec o výpočtu Jimp. V současné době klesá 

na ZF parametr Jimp, ale zároveň strměji klesá počet zaměstnanců ZF. ZF má málo publikací - 

ze 100 zaměstnanců 15 až 20 publikuje. Problémy nastaly při žádosti o institucionální 

akreditaci, kdy akreditační komisi zajímaly publikace garantů oborů.  

 

Děkan ZF 

Děkan ZF informoval akademickou obec o závěrech akreditační komise. ZF nemá 

možnost institucionální akreditace u magisterských a doktorských oborů. Institucionální 

akreditace je možná u bakalářských oborů, kde JU posuzuje jednotlivé akreditace po dobu 10 

let. 

Nejsou specifikování náhradní garanti oborů - zpráva o garantech oborů musí být 

předložena rektorátu JU do konce roku 2018 (garant oboru  - věk, H index, publikace v daném 

oboru). 

Akreditace budou probíhat dál - nutná opatření, publikace v daném oboru, omezení 

počtu předmětů - pokud akreditaci získáme, bude kratší než 10 let. 

Další institucionální akreditace proběhne za 5 let. 

 

Proděkan Suchý  

Proděkan informoval o počtu zapsaných studentů – v roce 2017 – 333 studentů, v roce 

2018 – 303 studentů. Máme povolený pokles studentů  - loňský rok mínus 10 %, jinak přijdeme 

o finanční prostředky a bylo by to nevratné snížení.  

Akreditace oborů byly prodlouženy do 2024 - můžeme přijímat podle starých akreditací 

ještě příští rok, protože musíme garantovat rezervu na dostudování všech studentů (včetně 

přerušení). 



V současné době probíhá příprava akreditací pro magisterské a doktorské obory. 

 

Proděkan Bartoš 

Informoval o podmínkách udělení akreditací studijních oborů Národním akreditačním 

úřadem a Radou pro vnitřní hodnocení. 

 

 

 

 

DISKUSE 

 

Trávníček - postrádám zpětnou vazbu - setkání předsedů oborových rad, přesná specifikace 

problémů u každého oboru 

Bartoš - hodnocení za rok 2016 - připomínky šly proti sobě, parametr věku u garantů oboru 

chyběl, v přípravě je nová metodika hodnocení studijních oborů 

Děkan doplnil informaci o připravovaném novém systému hodnocení 

Trávníček - teprve teď, když máme všechny informace je nutná zpětná vazba a s každým to 

probrat 

Děkan - proběhne stanovení nových garantů oborů 

 

Otáhal (student Agropodnikání) – studenti, kteří se rozhodují pro volbu studia, volí podle 

osobního doporučení a webových stránek, které jsou v případě ZF nedostatečné 

Suchý - obsahová struktura je dobrá 

Konvalina - analýza webových stránek, kterou prováděl student, neukázala problém 

 

Dotaz na jednotný vzhled webových stránek a spolupráci s rektorátem 

Bartoš - použití šablony JU webu v současné době nemá smysl, protože rektorát připravuje 

novou šablonu JU webu  

 



Dotaz na využití sociálních sítí pro prezentaci ZF 

Tajemník ZF - platíme za to Veroniku Hadačovou, ale můžeme uvolnit více prostředků 

Skořepa - podpoření studentů, které se starají o sociální sítě 

Suchý připomněl, že na to má ZF stipendijní fond 

 

Tonka - proč nefunguje stránka genetiky? 

Konvalina - to je na zodpovědnosti katedry a vedoucího katedry 

Nefunguje odkaz za webové stránky, které fungují 

Konvalina - požadavek na IT (RT systém) 

 

Brom – vznesl dotaz na projekty - chybí podpora projektového oddělení 

Křížek – ZF má pracovníka pro vědu a výzkum, který to zaštituje, úředník nepomůže, každý 

vědeckovýzkumný pracovník se musí starat sám 

Tajemník ZF - peníze na člověka nejsou, můžete si naplánovat člověka na administrativu do 

projektu, navíc si jako ekonomické oddělení ZF trváme na kontrole všech finančních prostředků 

z projektů 

 

Jungwirth (student Agropodnikání)- den otevřených dveří, větší možnosti pro zájemce o 

studium, navrhuji různé časy pro různé prezentace oborů, aby se studenti mohli zeptat na více 

oborů. Navíc navrhuji udělat den otevřených dveří více zážitkový – ukázka hospodářských 

zvířat, pivovar, ochutnávka sýrů, organizovaná ukázka kampusu JU (např. 2 kolečka po 

kampusu v přesně stanovenou dobu) 

Suchý – dobrý nápad, je co zlepšovat, kratší přednášky prezentace oborů a víckrát za den … 

 

Moudrý – navrhl předsemestrový seminář pro nové studenty a upozornil, že přicházíme o 

studenty v prvním semestru, navíc se přimlouvá za větší spolupráci kateder a zapojení studentů 

do výzkumu 

Suchý - předsemestrální kurzy nejsou technicky možné, protože zápis studentů probíhá do 

posledního možného dne, ZF neprošli ani povinné přednášky. 

 



Hoštičková (KGSPR) – problém studentského hodnocení je v tom, že studenti nehodnotí, 

protože si myslí, že to nemá smysl… žádná zpětná vazba… navíc se přimlouvám za zapojení 

studentů do dnu otevřených dveří 

 

Suchý - zaangažování studentů do dnu otevřených dveří - 2-3 z každého oboru je dobrý nápad. 

Studentské hodnocení výuky se projeví po nějaké době, probírá se na kolegiu děkana ZF a 

někdy i s jednotlivými lidmi, kterým se na základě studentského hodnocení nemusí prodloužit 

smlouva. Studentské hodnocení výuky jsme zvažovali povinné, ale pak už by nebylo objektivní. 

 

Trávníček – připomněl otázku osobního ohodnocení odborných asistentů 

Tajemník ZF - prof. Matoušek si přišel pro sjetinu a navrhl nové osobní ohodnocení, které je 

nyní na personálním oddělení. Žádný jiný vedoucí katedry nepřišel (může přijít do posledního 

října). Navrhuji od 1. ledna 2019 alespoň část osobního ohodnocení podle bodového hodnocení 

akademických pracovníků.  

 

 

Zapsala: Koupilová 

Kontroloval: Ondr 

 

Prezenční listina je uložena u předsedy AS ZF 

 

 

České Budějovice 18. 10. 2018 


