Zápis z on-line (hybridního) zasedání Akademického senátu PF JU 2. 3. 2021

Přítomni (bez titulů): Bago, Bednář, Dvořák (prezenčně), Dvořáková (odhlášena 15:44), Hašek
(odhlášen 17:17), Hynek, Kříž, Lang, Nohavová, Nosková (prezenčně), Pecka (odhlášen 16:22), Pexa,
Rokos (prezenčně), Šimandl, Vácha, Vandělíková, Vochozka, Weissová (odhlášena 16:18)
Omluveni (bez titulů): Bobková, Procházková, Vrtalová
Hosté: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (děkanka), PhDr. Jan Petr, Ph.D. (vedoucí KBI), PhDr. Miroslav
Procházka, Ph.D. (proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí)

Program on-line (hybridního) zasedání Akademického senátu PF JU
Program:
1) Akreditační spis doktorského studijního programu Didaktika biologie
2) Akreditační spis navazujícího magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport
3) Akreditační spis jednooborového bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport
4) Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích
5) Jednací řád AS PF JU
6) Volební řád AS PF JU
7) Různé

První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU
•

dr. Dvořák navrhl hlasování o skrutátorovi (dr. Rokos)

(poznámka: hlasování: po dobu zasedání AS PF JU hlasování probíhalo kombinovanou formou, tzn. online prezenčně)
Hlasování:
- Pro: 18
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Závěr: Skrutátor byl schválen.

Druhý bod jednání: Hlasování o zapisovatelce
dr. Dvořák
•

dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovatelce (dr. Nosková)

Hlasování:
- Pro: 18
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Závěr: Zapisovatelka byla schválena.

Třetí bod jednání: Hlasování o programu on-line (hybridního) zasedání senátu
dr. Dvořák
•

dr. Dvořák navrhl hlasování o programu

Hlasování:
- Pro: 18
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Závěr: Program zasedání byl schválen.

Čtvrtý bod jednání: Akreditační spis doktorského studijního programu Didaktika biologie
dr. Petr
Vedoucí Katedry biologie PF JU představil program předkládaného akreditačního spisu, mimo jiné
i v souvislosti se stávajícím programem, jehož reakreditace z roku 2013 končí. V rámci rozpravy doc.
Nohavová upozornila na formální záležitosti, a to ve smyslu nutnosti vyplnění všech kolonek v CV, což
platí obecně pro všechny projednávané akreditační spisy. Dr. Petr slíbil úpravu tak, aby vše odpovídalo
pravidlům, požadavkům.
•

dr. Dvořák navrhl hlasování o akreditačním spisu

Hlasování:
- Pro: 18
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Závěr: Akreditační spis doktorského studijního programu Didaktika biologie byl schválen.

Pátý bod jednání: Akreditační spis navazujícího magisterského studijního programu
Tělesná výchova a sport + Akreditační spis jednooborového bakalářského studijního
programu Tělesná výchova a sport
dr. Dvořák, dr. Procházka, dr. Bago
Předseda AS PF navrhl společné představení obou akreditačních spisů, společnou rozpravu a hlasování
o každém předkládaném materiálu zvlášť.

Dr. Procházka úvodem připomněl dlouholetou tradici tělesné výchovy a sportu na fakultě, podíl
na přípravě trenérů, kteří pracují jak v regionu, tak v republice, a v navazujícím magisterském typu
studia mohou být vychováváni i učitelé tělesné výchovy. Dále pan proděkan představil podrobně
strukturovaný program včetně personálního a materiálního zázemí. Navázal dr. Bago, rovněž hovořil
o dlouholeté tradici, o profesně orientovaném programu, jenž byl poprvé akreditován roku 1992,
absolvent s možností dokončení pedagogického minima může učit jednooborový tělocvik, neboť se
stává zcela kvalifikovaným učitelem tělesné výchovy.
Doc. Nohavová upozornila na nedodržení pravidla pro vytváření studijních plánů. V bakalářském
studijním programu mají být základní teoretické studijní předměty profilujícího základu (dále ZT)
garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo docentem anebo mimořádným
profesorem JU či akademickými pracovníky s vědeckou hodností. Tato podmínka není splněna u ZT
předmětu Tělovýchovné lékařství.
V navazujícím magisterském programu mají být základní teoretické studijní předměty profilujícího
základu garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem nebo jmenovanými
docentem či mimořádným profesorem JU v oboru, který odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání,
v rámci které, nebo v rámci kterých má být daný magisterský studijní program uskutečňován nebo v
oboru příbuzném. Tato podmínka není splněna u těchto tří ZT předmětů: Statistické metody
v kinantropologii, Didaktika tělesné výchovy a sportu, Aplikovaná tělesná výchova.

Hlasování (o navazujícím magisterském studijním programu s podmínkou úpravy garantování):
- Pro: 18
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Usnesení: Akreditační spis navazujícího magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport
byl schválen s podmínkou úpravy garantování.
Hlasování (o bakalářském studijním programu s podmínkou úpravy garantování)
- Pro: 17 (dr. Pecka se odhlásil v 14:48)
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Usnesení: Akreditační spis jednooborového bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport
byl schválen s podmínkou úpravy garantování.

Šestý bod jednání: Jednací řád Vědecké rady PF JU v Č. Budějovicích
doc. Koldová
Paní děkanka mluvila o uvedených změnách v Jednacím řádu Vědecké rady PF JU a o jejich důvodech,
čímž jsou nové způsoby uspořádání VR (vše pod patronací právníků), možnost jednat a hlasovat on-line
v nestandardních situacích.
Hlasování:
- Pro: 17
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

Usnesení: Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích byl schválen.

Sedmý bod jednání: Jednací řád AS PF JU
dr. Dvořák, doc. Koldová
Předseda AS úvodem připomněl, že Jednací řád předkládá senát a Volební řád paní děkanka. Dále
shrnul dosavadní průběh diskuze o JŘ a VŘ PF JU, o změně způsobu voleb vzhledem ke změně situace,
kontextu, některé body již neodpovídají skutečnosti a předfinální verzi je třeba projednat. Oba řády by
měly platit v delším časovém horizontu. Paní děkanka sdělila, že návrhy či názory senátorů budou
konzultovány s právničkou, je nutné dojít ke koncenzu.
dr. Rokos, dr. Dvořák
Řada bodů, o nichž je třeba jednat, navazuje na diskuzi z minulého zasedání AS PF, lze vycházet z řešení,
která navrhla legislativní komise:
A) Článek 3, odst. 1 – problematika zastupujících místopředsedů
Hlasování 1: Místopředseda zastupující předsedu AS PF v jeho nepřítomnosti bude vybrán při hlasování
na ustanovujícím zasedání AS, po zvolení předsedy a místopředsedů.
- Pro: 18 (dr. Pecka se připojil v 15:17)
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Hlasování 2: V nepřítomnosti předsedy na zasedání AS ho zastupuje: A) místopředseda z akademické
kurie, B) místopředseda ze studentské kurie.
- Varianta A: 17
- Varianta B: 1
- Zdržel se: 0
Závěr: Prioritou je varianta 1, pokud není v rozporu s legislativou (bude ověřeno dr. Smutnou).

B) Článek 3, odst. 4 – návrh „většina ze všech členů senátu“
-

jestliže není předseda zvolen ani ve třetím kole, legislativní komise navrhuje dvě varianty:

Hlasování 3: Při opakovaném nezvolení předsedy AS na ustanovujícím zasedání: A) pro kandidáta, který
ve volbách získal větší počet hlasů, B) opakování volby předsedy na dalším zasedání.
- Varianta A: 11
- Varianta B: 7
C) Článek 4, odst. 2 – tento článek se zabývá komisemi akademického senátu a dr. Smutná navrhuje
zřízení mandátové komise. Diskuze na téma, zda ve stavu nouze by mandátová komise plnila funkci
volební komise – bod na příští jednání AS PF.
-

Článek 4, odst. 5 – použít analogii s JŘ AS MUNI
Článek 4, odst. 6 – alespoň jeden člen ze studentské kurie a alespoň jeden člen z akademické
kurie

D) Článek 6 – vztahuje se k průběhu jednání akademického senátu a diskutující se zaměřili na obsah
odst. 9, jenž pojednává o ukončení rozpravy. V odst. 10 byl dán návrh na doplnění.

E) Článek 8 – problematika hlasování akademického senátu, témata studentské kurie, např. stipendia,
odkaz na Čl. 16, odst. 4 JŘ AS MUNI.
Hlasování 4 (v 16:57 – pozn. na návrh senátorů se jednalo o opakované hlasování v závěru
projednávání JŘ): V případě hlasování o záležitostech týkajících se primárně studentů je nutný
nadpoloviční souhlas členů studentské kurie:
- Pro: 8 (pozn. v době hlasování nebyli již přítomni: dr. Dvořáková, dr. Hašek, dr. Pecka, Bc.
Weissová)
- Proti: 6
- Zdržel se: 0
F) Článek 10 – pojednává o „Přechodném ustanovení“. Legislativní komise navrhuje vypuštění tohoto
článku z důvodu zjednodušení celého VŘ.
Hlasování 5: Souhlasím se zřízením mandátové komise pro účely současné AS PF JU.
- Pro: 17 (dr. Dvořáková se odpojila v 15:44)
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Hlasování 6: Souhlasím s doplněním členů ze studentské kurie do ekonomické a legislativní komise
pro účely současného AS PF JU.
- Pro: 17
- Proti: 0
- Zdržel se: 0
Do příštího zasedání předloží AS PF návrhy na kandidáty do těchto komisí.

Osmý bod jednání: Volební řád AS PF JU
dr. Dvořák, dr. Rokos
A) Článek 2, odst. 3 – senátoři souhlasí s elektronickou formou hlasování.
B) Článek 3, odst. 4 a 5 – členové AS PF souhlasí, 4 měsíce jsou vhodným časovým intervalem.
Legislativní komise navrhuje následující pravidlo pro zachování poměru kurií – náhradník nemůže být
třetí ze stejné katedry, ale řídit se největším počtem hlasů. Diskuze na téma neúčasti některého člena
4x za sebou na zasedání senátu.
C) Článek 4, odst. 2, písmeno d – písemně či elektronicky z fakultní mailové adresy.
D) Článek 4, odst. 4

Hlasování 7: Souhlasím s „pozastavením“ mandátu studentům po ukončení bakalářského studia
do doby jejich zápisu do navazujícího magisterského/doktorského studia.
- Pro: 12
- Proti: 1
- Zdržel se: 1
E) Článek 4, odst. 7 – Souhlas s ponecháním pouze na jednom místě (viz duplicita)
F) Článek 8, odst. 2 – doporučením legislativní komise je přidání identifikátoru (pro případ shody jmen
– zejména u studentů) studentské číslo v případě studentů a název katedry v případě akademiků.
G) Článek 15, odst. 2 – k diskuzi na zasedání – jak bude postupováno po rozdělení katedry PedPsy.

Devátý bod jednání: Různé
dr. Dvořák
-

na příští zasedání
v nejbližší době senátoři obdrží harmonogram akademického roku, o němž se bude hlasovat
per rollam.

Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
předseda AS PF JU

