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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

Termín jednání:  15. listopadu 2021 

Přítomni (bez titulů): Bernas, Brom, Ondr, Smetana, Dadáková, Tejml, Konečný, Havelka, Jungwirth, 
Kuneš, Jarošová  

Nepřítomni:  Kváč, Březinová, Brabenec, Šeda 

Vedení fakulty:   Bartoš – děkan ZF JU, Bárta, Bohatá – proděkani 

Host:  Čurn 

Přítomno celkem 11 senátorů. Senát je usnášení schopný. 

Zasedání zahájil předseda Akademického senátu ZF JU doc. Ondr 

Program zasedání:  

1. Doplnění členů AS ZF JU – studentské komory  

2. Změna názvu fakulty 

3. Různé 

 

Hlasování o programu: pro 11, proti 0, zdrželo se 0. Program zasedání byl schválen. 

Zapisovatelem byl zvolen:  doc. Ondr 

 

1. Předseda AS ZF JU přivítal novou členku senátu Markétu Jarošovou. Její členství v senátu vzniká 
po ukončení studia senátora Khoa Tran Danga. Členkou senátu se stává na základě pořadí v řádných 
volbách do Akademického senátu ZF JU konaných ve dnech 16. až 17. května 2019. 

2. Vystoupení děkana ZF JU doc. Bartoše s návrhem na změnu názvu Zemědělské fakulty na nový název 
Fakulta zemědělská a technologická. Děkan ZF JU podrobně informoval přítomné o jednotlivých 
postupných krocích, které vedly k předložení tohoto návrhu. Vysvětlil přínosy, které vyplývají z nové 
formulace názvu Zemědělské fakulty.  Změna názvu neznamená odklonění se ZF JU od zemědělství, 
ale nový impuls ve vývoji této vzdělávací a vědecké instituce a zároveň dojde ke zlepšení 
konkurenceschopnosti při získávání nových posluchačů i při soutěžích o grantové projekty.  
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Po vystoupení děkana byla otevřena diskuze: 

Předseda Akademického senátu ZF JU uvedl, že všichni senátoři obdrželi s dostatečným předstihem rozklad 

děkana ZF ke změně názvu fakulty. Na základě těchto materiálů dva z nepřítomných senátorů vyjádřili plný 

souhlas s předpokládanou změnou. Dále předseda senátu plně podpořil návrh děkana ZF JU. 

V diskuzi dále vystoupili senátoři: Smetana, Bernas, Jungwirth a návrh děkana také plně podpořili. 

Další vstoupení bylo proděkana doc. Bárty a člena akademické obce prof. Čurna  s podporou pro změnu 

názvu fakulty. 

Děkan doplnil informaci o novém názvu fakulty v angličtině – Faculty of Agriculture and Technology.  

 

Předseda AS ZF JU otevřel hlasování o podpoře návrhu a zároveň, že tento návrh bere AS ZF JU na vědomí. 

 

Výsledky hlasování 

Přítomných senátorů:  11 

Hlasů pro návrh:  11 

Hlasů proti návrhu:  0 

Zdržel se: 0  

 

Návrh na změnu názvu fakulty vzal AS ZF JU na vědomí. Návrh bude postoupen ke schválení AS JU. 

 

Zavěr: 

 

AS ZF JU projednal a bere na vědomí změnu názvu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích na nový název: 

v češtině: Fakulta zemědělská a technologická  

v angličtině: Faculty of Agriculture and Technology 

 

Zapsal: Ondr 

 

České Budějovice  15. listopadu 2021 


