
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu Zemědělské fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

dne 7. 3. 2019  

 

Přítomni (bez titulů):  

Ondr Pavel, Koupilová Monika, Jabůrek Roman, Kadlec Jaromír, Havelka Zbyněk, Tejml Petr, 

Bárta Jan, Smetana Pavel, Zábranský Luboš, Peterka Jiří, Kuneš Radim 

 

 

Hosté (bez titulů): 

Bartoš Petr 

Suchý Karel 

Šoch Miloslav 

 

Program zasedání AS ZF: 

 

1. Akreditace studijních oborů ZF 

2. Volby do Akademického senátu ZF 

3. Různé 

 

Hlasování:  PRO 10   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

Program zasedání AS ZF byl schválen všemi přítomnými hlasy. (Smetana Pavel přišel až 

po hlasování) 

 

Předseda AS ZF představil členům AS ZF nového člena z řad studentů Ing. Radima Kuneše, 

který v AS ZF nahradil Ing. Ondřeje Vláška. 

 

 



1. Akreditace studijních oborů ZF 

Proděkan Suchý seznámil senátory AS ZF s akreditačními záměry bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programů. Podle v současné době platných akreditací budou přijímáni 

studenti naposledy do akademického roku 2019/2020 (akreditace jsou platné do roku 2024, aby 

bylo zaručeno všem studentům dostudovat). 

Institucionální akreditace je možná podat pouze v rámci bakalářských programů, u 

magisterských a doktorských programů byl ZF vytýkán především vysoký věk garantů a tím 

nedostatečná záruka garance. 

Bakalářské obory – institucionální akreditace - schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení JU 

Magisterské a doktorské obory – programové akreditace - schvaluje Rada pro vnitřní 

hodnocení JU a Národní akreditační úřad  

 

Výrazné změny oborů: 

Bakalářské obory – bude zrušen obor Trvale udržitelní systémy hospodaření v krajině 

(TUSHK) a profesním oborem se místo TUSHK stane obor Pozemkové úpravy a převody 

nemovitostí (PÚPN). 

 

Nově vzniklé doktorské programy - bude jich 5: 

 Zemědělská chemie a biotechnologie 

 Agroekologie (Aplikovaná krajinná ekologie) 

 Rostlinná produkce (obecná nebo obecná a speciální) 

 Živočišná produkce a zoohygiena (obecná zootechnika) 

 Zemědělská technika a technologie 

Nutné ještě stanovit přesné názvy s ohledem na budoucí habilitace a probrat s vedením ZF.  

 

Interní termín podání akreditací do konce června 2019. Bude záležet na reakci Rady pro vnitřní 

hodnocení JU.  

 



Předseda AS ZF zdůvodnil přesun oboru PÚPN mezi profesní obory. U některých předmětů je 

nutná garance odborníků - lidí z praxe, kteří svou odbornost nebudou dokládat impaktovanou 

publikací ale např. počtem odevzdaných znaleckých posudků. 

Proděkan Suchý podotkl, že profesní obor je méně hodnocen a proto mezi profesní obory byl 

přesunut pouze PÚPN. 

 

Hlasování:  PRO 11   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

Akademický senát ZF bere na vědomí připravované akreditační materiály na ZF. 

 

2. Volby do Akademického senátu ZF 

 

Harmonogram voleb do Akademického senátu ZF 

18. 3. odsouhlasení a jmenování volební komise 

18. 3. vyhlášení voleb děkanem ZF 

do 2. 4. do 14:00 návrh kandidátů – urna pro vhození lístků s návrhy umístěna na budově B a 

na studijním oddělení ZF 

do 9. 4. oslovení navržených kandidátů 

16. - 17. 4. volby do Akademického senátu ZF 

 17. 4. vyhlášení výsledků 

 

Volební komise – předseda AS ZF oslovil Ing. Procházku, aby se stal předsedou volební komise 

a ing. Pavlíčka, aby se stal členem volební komise, oba dotázaní souhlasili.  

Dále předseda AS ZF vyzval ostatní členy AS ZF, aby navrhly další členy volební komise a to 

do 11. 3. (pondělí) do 12:00 s tím, aby navržení členové již předběžně s účastí souhlasili.  

 

Hlasování:  PRO 11   PROTI 0  ZDRŽELO SE 0 

Akademický senát ZF schválil harmonogram voleb do Akademického senátu ZF. 



3. Různé: 

V bodu různé vystoupil pouze předseda AS ZF. Který informoval o setkání rektora JU se 

zaměstnanci Jihočeské univerzity. Na setkání bylo představeno srovnání ZF JU s Mendelovou 

univerzitou v Brně a ČZU Praha a další srovnání s FROV JU. Rozpočet JU pro rok 2019 stále 

není dořešen. 

 

Na závěr avizoval předseda AS ZF minimálně ještě jedno zasedání AS ZF ve stávajícím složení, 

kdy bude schvalován Rozpočet ZF JU a bude brána na vědomí Zpráva hospodaření za rok 2018. 

 

 

Zapsala : Koupilová 

Kontroloval: Ondr  


