Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU konaného dne 6.1.2005
Přítomni (bez titulů): Štech, Šantrůčková, Kaštovský, Fuchs, Lepš, Uhlířová, Hauer, Hrouzek,
Říha, Kuchta, Poláková
Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Klementová
1) Volba předsedy AS BF
AS BF zvolil předsedu Akademického senátu
navržení kandidáti: Milan Štech, Roman Fuchs
zvolen Roman Fuchs (poměr hlasů 6:5)
2) Volba místopředsedy AS BF
AS BF zvolil místopředsedy Akademického senátu
navržení kandidáti: Pavel Hrouzek, Tomáš Hauer
zvolen Pavel Hrouzek (poměr hlasů 9:2)
3) Schválení vědecké rady BF
AS BF schválil novou Vědeckou radu BF JU ve složení: Prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.,
prof. RNDr. Jan Š. Lepš, CSc., Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., RNDr. Marek Jindra, CSc.,
Doc. RNDr. Václav Hypša CSc. , Doc. RNDr.František Marec, CSc., Prof. Ing. Miloslav
Šimek, CSc., Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., Doc. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.; RNDr. Jiří
Hejnar, CSc., Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc., Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., Doc. Ing. Petr
Ráb, DrSc., Doc. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
schváleno jednomyslně (6+5 hlasů)
4) Prodloužení smlouvy s Prof. Jánským
AS BF schválil prodloužení pracovní smlouvy s Prof. Ladislavem Jánským (Katedra
fyziologie živočichů). Děkan požádal o možnost prodloužit pracovní smlouvu s Prof.
Ladislavem Jánským jako vědeckým pracovníkem, který nebude vykonávat pedagogickou
činnost v povinném bakalářském studiu a nebude členem zkušební komise pro bakalářské
státní zkoušky.
schváleno jednomyslně (6+5 hlasů)
5) Projednání přijímacích zkoušek do magisterského studia v zimním semestru 2005/2006
AS BF projednal podmínky pro přijímací zkoušky do magisterského studia
V diskusi s děkanem a studijní proděkankou se zástupci obou komor shodli na podpoře
následujících změn, které by měly zvýšit objektivitu přijímacího řízení
- budou jmenovány stálé komise (v daném roce, v rámci kateder) pro bakalářské obhajoby,
s možností doplňovat je o oponenty a další odborníky
- do komisí pro bakalářské obhajoby bude kooptován jeden člen z jiné katedry
- body dosud přidělované katedrami budou udělovány za obhajobu bakalářské práce (0-150
bodů)
- studenti přecházející na jinou katedru budou bodováni při „opakované obhajobě“ na této
katedře (opět v rozsahu 0-150 bodů)
- budou jmenovány stálé komise pro bakalářské státní zkoušky (přijímací zkoušky pro
externí uchazeče)
Bude „prozkoumána“ možnost nahradit ústní státní zkoušky písemnými. Studentská komora
senátu provede v příštím týdnu průzkum veřejného mínění mezi studenty (zvláště třetího
ročníku), dne 13.1 . se na totéž téma uskuteční schůzka s vedením fakulty a zástupci senátu.

6) Schválení počtu studentů přijímaných do magisterského studia v zimním semestru 2005/2006
AS BF schválil počet bakalářů (50), kteří budou přijati do magisterského studia v zimním
semestru 2005/6. Číslo vychází z informací studijní proděkanky, která předpokládá
následující počty studentů končících bakalářské studium.
Bakaláři ve III. ročníku celkem
70
Z toho končících (odhad)
55
Příchozí externí bakaláři
5
Hlasovalo se o dvou variantách: 47 (návrh studujní proděkanky), hlasy pro 2+1 (z+s)
a 50 (upravený návrh senátorů), hlasy pro 4+3 (z+s) (1 se zdržel hlasování)
Roman Fuchs
Předseda AS BFJU

