
Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 3.1.2023 

 

Přítomni (bez titulů): Damián Dedecius, Libor Ekrt, Jan Hůda, David Kahoun, Petr Lunga, Petr Nguyen, 

Michaela Syrová, Milan Štech, Klára Švihovcová, Michaela Uhrová, Petr Veselý, Rudolf Vohnout, 

Jan Zrzavý 

Omluveni (bez titulů): - 

Nepřítomni (bez titulů): Ondřej Trtílek 

Předseda volební komise P. Veselý rozdal nově zvoleným senátorům Osvědčení o zvolení a požádal 

Michaelu Syrovou o provedení zápisu. Poté proběhlo vzájemné představení senátorů. Petr Nguyen 

seznámil přítomné s povinnostmi předsedy Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

univerzity (AS PřF JU). 

Následně proběhlo písemnou formou navrhování kandidátů na pozici předsedy AS PřF JU. Navrženi 

byli v abecedním pořadí bez titulů David Kahoun, Petr Nguyen, Michaela Syrová a Jan Zrzavý. Se svou 

kandidaturou na pozici předsedy souhlasili David Kahoun a Michaela Syrová. Ostatní dva kandidáti 

z volby odstoupili. Následovalo tajné hlasování. V prvním kole bylo odevzdáno 12 hlasů, z toho 

11 platných a 1 neplatný. David Kahoun obdržel 4 hlasy a Michaela Syrová 7 hlasů. Za předsedu 

AS PřF JU byla zvolena Michaela Syrová.  

Následovalo hlasování o místopředsedovi senátu. Vzhledem k tomu, že zvolená předsedkyně senátu 

patří do zaměstnanecké komory, byl místopředseda volen ze zástupců studentské komory. Na pozici 

místopředsedy byli navrženi v abecedním pořadí Damián Dedecius, Jan Hůda, Petr Lunga a Michaela 

Uhrová. Se svou kandidaturou souhlasili Damian Dedecius a Petr Lunga. Ostatní dva kandidáti z volby 

odstoupili. Následovalo tajné hlasování. V první kole bylo odevzdáno 12 hlasů, z toho 12 platných 

a 0 neplatných. Damián Dedecius získal 6 hlasů a Petr Lunga také 6 hlasů. V druhém kole volby získal 

Damián Dedecius 7 hlasů a Petr Lunga 5 hlasů. Za místopředsedu AS PřF JU byl zvolen Damián 

Dedecius. 

Poté P. Veselý předal nově zvolené předsedkyni M. Syrové vedení zasedání AS PřF JU. M. Syrová 

neměla k projednání žádné body a vyzvala ostatní členy senátu k přednesení jejich námětů.  

P. Nguyen přednesl žádost tajemnice fakulty o čtvrtou (a poslední) změnu rozpočtu na rok 2022, a to 

převedení navýšeného příspěvku MŠMT pro rok 2022 v hodnotě 1 017tis. Kč do fondu provozních 

prostředků fakulty. Po dotazech o legitimitě tohoto převodu proběhlo hlasování. Návrh byl 

jednomyslně přijat.  

Následně přednesl P. Nguyen žádost proděkana F. Váchy o schválení Zprávy o činnosti PřF JU za rok 

2021. M. Syrová rozešle zprávu senátorům mailem. O schválení Zprávy o činnosti za rok 2021 bude 

hlasováno po jejím prostudování formou per rollam.  

Vzhledem ke skončenému mandátu V. Brožové, která byla studentským koordinátorem studentského 

hodnocení výuky (SHV), a P. Šmilauera, který byl koordinátor projektu SHV, bylo potřeba jmenovat 

nové členy senátu do těchto funkcí. P. Nguyen obeznámil senátory s povinnostmi těchto 

koordinátorů. Studentská komora ze svého středu jmenovala P. Lungu jakožto nového studentského 

koordinátora SHV. P. Nguyen souhlasil s funkcí koordinátora projektu SHV.  



SHV bylo dále debatováno. Především jeho (ne)funkčnost a uživatelská (ne)příjemnost pro studenty 

i přednášející. Studentští senátoři naformulují konkrétní problémy a doplní již existující dokument, 

který bude možné poslat na rektorát panu Krlínovi k vyjádření.  

M. Syrová učiní kroky k updatování mailové konference senat-prf@prf.jcu.cz s panem Cehákem.  

Na závěr předal P. Veselý M. Syrové protokol o průběhu voleb a volební lístky pro archivaci. 

 

Zapsala Michaela Syrová  

Doplnil a ověřil Petr Nguyen 
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