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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZF JU 
 

Termín jednání:  17. prosince 2020 

Přítomni (bez titulů): Bernas, Brom, Březinová, Dadáková, Havelka, Khoa Tran Dang, Kuneš, Kváč, Ondr, 
Smetana, Šeda, Tejml 

Nepřítomni (bez titulů): Brabenec, Jungwirth, Rutkayová 

Hosté (bez titulů): Bartoš, Kadlec 

Přítomno 12 senátorů, senát je usnášení schopný. 

Program zasedání AS ZF JU: 
1. Registrace senátorů 

2. Přivítání nového senátora 

3. Volba skrutátora 

4. Volba zapisovatele  

5. Návrh na zřízení Katedry rostlinné výroby  

6. Návrh na zřízení Katedry aplikované ekologie 

7. Návrh na přejmenování Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné na Katedru genetiky 

a zemědělských biotechnologií 

8. Návrh na jmenování členů disciplinární komise ZF JU 

9. Opatření k přijímacímu řízení na akademický rok 2021/22 

10. Různé 

Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

1. Proběhla registrace senátorů. 

2. Přivítán dr. Tejml, který nahradí doc. Skořepu. 

3. Skrutátor doc. Ondr 

4. Zapisovatel dr. Tejml 

5. AS ZF JU schvaluje návrh na zřízení nové katedry – Katedra rostlinné výroby. Podklady připravené 
doc. Bártou byly členům senátu zaslány elektronicky k prostudování. Děkan fakulty doc. Bartoš stručně 
nový útvar představil. 

- Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 
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6. AS ZF JU schvaluje návrh na zřízení nové katedry – Katedra aplikované ekologie. Podklady připravené 
doc. Bromem byly členům senátu zaslány elektronicky k prostudování. Doc. Brom nový útvar představil.  

- Doc. Dadáková položila dotaz k přístrojovému vybavené katedry, odpověděl děkan fakulty 
doc. Bartoš s plánem nákupu a obnovy přístrojů pro celou ZF JU s důrazem na mezi katedrové 
využití.  

- Prof. Kváč položil dotaz ke mzdovým prostředkům. Fakultě nevznikne zásadní navýšení, většina 
mzdových prostředků na nové katedře bude hrazena z grantových financí, jako dosud. 

- Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

7. AS ZF JU schvaluje návrh předložený prof. Čurnem na přejmenování Katedry genetiky a speciální 
produkce rostlinné na Katedru genetiky a zemědělských biotechnologií. 

- Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

8. AS ZF JU schvaluje členy disciplinární komise ZF JU, jimi jsou: Bc. Kateřina Janoušková, Ing. Markéta 
Jarošová, Dr. Ing. Jaromír Kadlec, Ing. Zdeněk Šterba, Ph.D. 

- Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

9. AS ZF JU schvaluje předložený návrh Opatření k přijímacímu řízení na akademický rok 2021/22, 
zpracované a představené dr. Kadlecem. 

- Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0 

10. Různé: 

- Doc. Ondr zdůraznil nutnost svolání AS alespoň jednou za semestr. Dále informoval 
o univerzitním AS. 

- Doc. Brom upozornil na kolektivní smlouvu univerzity a odborů o uzavírání pracovních poměrů 
na dobu určitou a vyjádřil obavu kolize se zákoníkem práce. Reagoval děkan fakulty doc. Bartoš 
s vysvětlením, že k dohodě došlo z důvodu uzavírání PP z grantových prostředků, které jsou vždy 
časově omezeny.  

- Doc. Dadáková doporučila proškolení nově nastupujících studentů na MS Teams, IS STAG atd. 
Odpověděl děkan fakulty  doc. Bartoš, že vedení s tímto krokem počítá.  

- Doc. Dadáková doporučuje zvážení blokové praktické výuky (řeší studijní odd.).  

- Doc. Dadáková se dotázala na možnost využívání e-mailu, sítí apod. pro zaměstnance, kteří 
odejdou do důchodu. Odpověděl doc. Bartoš, že toto není možné z důvodu ukončení pracovního 
poměru. Doc. Dadáková upozornila na problematiku ukončení pracovních poměrů 
u zaměstnanců, kteří jsou garanti oborů, zvláště u těch, kteří garantují obory na více fakultách. 
Reagoval doc. Bartoš, personální politika je fakultou řešena tak, aby byl zaručen bezproblémový 
chod fakulty a nebyly ohroženy akreditace.  

- Mgr. Havelka doporučil, aby ZF JU měla svého zástupce v Radě vysokých škol, doc. Bartoš 
a doc. Smetana návrh podpořili a AS senát schválil jako zástupce doc. Ondra.  

- Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 1   
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- Dr. Bernas položil dotaz k zavedení on-line výuky k běžnému nástroji. Reagoval doc. Bartoš, 
že toto není možné ze zákona, NAÚ by mohl fakultě odebrat akreditační práva.  

- Dr. Bernas tlumočil vlastní dobrou zkušenost s programem Grammarly a doporučil nákup licence 
fakultě/katedrám.  

- Dr. Bernas položil dotaz, zda je možné nahlédnout do metodiky rozdělování mimořádných 
finančních prostředků autorům za impaktované publikace. Doc. Bartoš vysvětlil rozdělení odměn 
za publikace v roce 2020 a informoval o přípravě opatření s metodikou do budoucna, které 
připravuje doc. Bárta. 

Zapsal: Tejml 

Ověřil: Ondr 
 

 

 

 


