Zápis ze zasedání akademického senátu PřF JU, 14.1. 2011
Přítomni (bez titulů):
Komora zaměstnanců: Jan Kaštovský, Petr Šmilauer, Marie Šmilauerová, Hana Šantrůčková,
Jan Lepš
Omluven: Martin Konvička
Komora studentů: Lubomír Piálek, Vlastimil Smýkal, Robert Tropek, Petr Nguyen
Omluven: Jan Richtr
Hosté: Šárka Klementová, Pavel Kúr, Tereza Velehradská
1. Senát korespondenčně schválil “Opatření děkana č. D 19 o organizaci studia na
Přírodovědecké fakultě JU” (pro 10, 1 zdržel, 0 proti).
2. Senat korespondenčně schválil prodloužení úvazků důchodcům podle materiálu vedení
fakulty (pro 11, 0 zdržel, 0 proti)
3. Senat korespondenčně schválil Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu
oborů ve dvouletých magisterských studijních programech pro akademický rok 2011/2012
(pro 9, zdrželi 2, 0 proti)
4. Senát korespondenčně schválil Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu do
čtyřletých doktorských studijních programů pro akademický rok 2011/2012 (pro 10, 1
zdržel, 0 proti).
5. Senát obdržel návrhy na členy volební komise, předseda senátu je osloví a zařídí jejich
schůzku k organizaci voleb.
6. Senát projednal návrh Jana Mareše, aby byly komerční nabídky zcela vyloučeny z
hromadých fakultních emailů. Vzhledem k tomu, že tyto emaily nejsou moderovány, je
těžké tomu zcela zabránit, můžeme jen apelovat. Bude dotázán Pavel Fibich ohledně
nějakého razantnějšího řešení.
7. Fakulta dosud nemá zástupce v Radě vysokých škol, senát se pokusí dodat nějaké
kandidáty a to do její nejbližší schůze, která je 17.2.
8. Senát velmi lituje toho, že nakonec nedostal ani jeden podnět k organizaci, náplni
nebo formě státních bakalářských zkoušek. Tak s tím zůstal společně s proděkankou
Klementovou a dalšími hosty sám. Senát navrhuje děkanovi upravit vnitřní předpisy tak,
aby v jednom semestru byla komise z každého předmětu po všechny dny stejná. Pokud
během státních zkoušek odešel nějaký zkoušející z místnosti, jedná se o exces, který se
nesmí opakovat a navrhujeme, aby to bylo rovněž explicitně upraveno ve vnitřních
předpisech.
9. Zásadní připomínkou senátu ke státním zkouškám ale je, že by skutečně neměly být
výrazným sítem. Klesat s nároky na studenty ale senát nechce. Tudíž se výraznějším sítem
musí stát jednotlivé dílčí zkoušky. Senát apeluje na jednotlivé „měkké” zkoušející, aby v
oprávněných případech více užívali známky „nevyhověl”. (Například prof. Lepš provedl
značnou sebekritiku a sypání si popela na hlavu). Senát rovněž žádá děkana, aby se
udělování děkanských vyjímek stalo skutečně výjimečným jevem.
10. prof. Šantrůčková vznesla návrh na změnu studijního řádu tak, aby u bakalantů a
magistrantů mohla státní zkouška předcházet obhajobě práce. Dle doc. Klementové, studijní
proděkanky, to odporuje studijnímu řádu JU, ale ne VŠ zákonu. Senát navrhuje zvážit
možné dopady takové změny studijního řádu a pokud nebudou nalezeny žádné podstatné,
navrhnout změnu akademickému senátu JU.

České Budějovice, 17.1.2011
Jan Kaštovský
předseda AS PřF JU

