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Zápis č. 3 
Ze zasedání AS FROV JU konaného dne 28. 1. 2016 

 
Přítomni (bez titulů): Bláha, Blecha, Drozd, Flajšhans, Gebauer, Kouřil, Másílko, Regenda, 
Stejskal 
Omluveni (bez titulů): Dvořák, Příborský, Sadloň 
Nepřítomni: (bez titulů): 
Hosté: (bez titulů):  
 
Zapisovatel: Másílko 
Ověřovatel zápisu: Drozd, Bláha 
Skrutátoři:  Bláha, Másílko 
 

1) Program:           

 
1) Zahájení. Schválení programu jednání. 
2) Zpráva delegáta RVŠ. 
3) Zpráva členů AS JU. 
4) Návrhy změn volebního a jednacího řádu AS FROV JU. 
5) Rozpočet FROV JU. 
6) Změny formulářů posudků školitelských i oponentských pro studentské závěrečné práce 
(bakalářské a diplomové práce) 
7) Různé 
 

2) Zahájení. Schválení programu jednání                               

 
Hlasování o programu jednání v předložené verzi: 
pro – 9, proti – 0, zdržel – 0, schváleno   
 

3)  Zpráva delegáta RVŠ                                

 
Kouřil: Seznámil AS FROV JU s činností RVŠ za uplynulé období. 
 
 

4) Zpráva členů AS JU.          

 
Regenda: Seznámil AS FROV JU s činností AS JU, především a aktuálně probíhající volbou 
nového rektora JU. 
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5) Návrhy změn Volebního a jednacího řádu AS FROV JU     

 
AS FROV JU procházel současné znění Volebního a jednacího řádu AS FROV JU. Členové AS 
FROV JU se shodli na tom, že je potřeba tento dokument aktualizovat a upravit v něm či 
odstranit některé jeho části. O tomto dokumentu bude jednáno a hlasováno per rollam.  
 
Hlasování o per rollam projednání a hlasování o úpravách Volebního a jednacího řádu AS 
FROV JU: 
pro – 9, proti – 0, zdržel – 0, schváleno   
 
 

6) Rozpočet FROV JU pro rok 2016        

 
AS FROV JU diskutoval ohledně rozpočtu fakulty pro rok 2016. Na základě diskuze a následně 
hlasování vyplynulo, že je nezbytné na další zasedání AS FROV JU pozvat tajemníka fakulty, 
aby detailně seznámil senátory s přípravami rozpočtu pro rok 2016. Rozpočet fakulty musí 
být projednán a důkladně prodiskutován v AS FROV JU ještě dříve než bude předložen 
k hlasování (na společném jednání AS FROV JU a kolegia děkana). 
 
Hlasování: 
pro – 9, proti – 0, zdržel – 0, schváleno   
 

7) Změny formulářů posudků školitelských i oponentských pro studentské 

závěrečné práce (bakalářské a diplomové práce)       

 
Na základě diskuze a následně hlasování, AS FROV JU vyzývá děkana fakulty (skrze proděkana 
pro pedagogikou činnost) k úpravě nevyhovujících formulářů posudků školitelských i 
oponentských pro studentské závěrečné práce (bakalářské a diplomové práce) a to ještě 
před konáním letošních (akademický rok 2015/2016) státních závěrečných zkoušek. 
Mj. 

1) V obou typech dokumentů neodpovídá slovní a číselné (známkové) hodnocení. AS 
FROV JU navrhuje vypustit číselné (známkové) hodnocení pro dílčí body v obou 
typech posudků. Číselné (známkové) hodnocení zachovat pouze v bodu „celkové 
hodnocení práce“.  

2) V školitelském posudku vypustit body „formulace cílů práce“ a „metodika zpracování“ 
pro jejich nerelavantnost (školitel hodnotí sám sebe v těchto bodech). 

3) Pro oba typy posudků je potřeba vypracovat metodický postup, jak správně oba typy 
posudků vyplňovat.  V tomto metodickém pokynu je potřeba pro školitele i oponenty 
prací zdůraznit, že je potřeba klást důraz na slovní hodnocení u jednotlivých 
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hodnocených bodů (navíc je nezbytné do softwarové aplikaceSW včlenit, že pokud 
školitel/oponent nevyplní určitou buňku, nesmí být formulář vytištěn). 

 
Hlasování: 
pro – 9, proti – 0, zdržel – 0, schváleno   
 
 

8) Různé            

A) Výuka angličtiny na FROV JU 
Stejskal: 
Poukázal na stále přetrvávající problém, že studenti májí problémy s výukou angličtiny. Končí 
často profesně talentovaní studenti (dobře plní odborné předměty) na nesplnění zápočtu či 
zkoušky z angličtiny. Tento problém se týká zvláště studentů kombinované formy studia. 
Flajšhans: 
Informoval senát, že proběhlo jednání ohledně výuky angličtiny dne 25. 1. 2016 ve 
Vodňanech na VÚRH.  
Následně proběhla na toto téma bohatá diskuze, ze které vyplynulo, že AS FROV JU je silně 
znepokojen se situací kolem výuky angličtiny na fakultě a čeká na resumé z 
vodňanského jednání. AS FROV JU se bude problematikou angličtiny zaobírat i na svém 
dalším jednání. Není totiž dále možné, aby fakulta v dobách slabých populačních ročníků 
(klesající demografická křivka), kdy doslova bojuje o každého studenta (a díky nenaplňování 
kvót přijímaných studentů přichází fakulta o část financí z příspěvků na výuku), se fakulta 
zbavovala profesně/odborně nadaných studentů, jejíž podíl na fakultě klesá. Tato skutečnost 
totiž dále působí jako silně negativní nástroj při hledání/náboru nových uchazečů o studium. 
Talentovaní uchazeči (se zápalem o obor) pak podávají přihlášky buď na jiné fakulty JU, nebo 
na jiné univerzity. Tato skutečnost je dále v antagonistickém vztahu s masivní propagací 
fakulty a náboru studentů skrze dny otevřených dveří, návštěvy na středních školách, 
reklamy v médiích apod. Tyto činnosti se tak de facto zcela míjejí účinkem. 
 

B) Propagace FROV JU 
Regenda: 
Detailně seznámil AS FROV JU s propagací fakulty na SŠ v ČR i zahraničí. Dále poukázal na 
některé nedostatky ohledně propagace FROV JU. 
 
Flajšhans: 
Navrhuje, aby byla reklama naší fakulty umístěna do rybářských řádů ČRS i MRS. 
 
Dále proběhla diskuze na toto téma, ze které vyplynulo, že AS FROV JU bere na vědomí tyto 
nedostatky ohledně propagace fakulty a vyzývá vedení fakulty k účinné propagaci pro 
potenciální nové uchazeče o studium ze SŠ, popř. VŠ. 
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Další zasedání AS FROV JU se uskuteční 3. 3. 2016 od 15:00 v budově na Husově třídě 
458/102, 370 05 České Budějovice. 
 
Zápis vyhotovil: Másílko, Drozd  
Zápis ověřil: Drozd, Bláha 
 
 
Usnesení ze zasedání AS FROV JU konaného dne 28. 1. 2016 
 

1) AS FROV JU bere na vědomí zprávu delegáta RVŠ. 
2) AS FROV JU bere na vědomí zprávu člena AS JU. 
3) AS FROV JU se usnesl, že je nezbytné aktualizovat Volební a jednací řád AS FROV JU. 

O tomto dokumentu bude jednáno a hlasováno per rollam způsobem. 
4) Na další zasedání AS FROV JU bude pozván tajemník fakulty, aby detailně seznámil 

senátory s přípravami rozpočtu fakulty pro rok 2016. 
5) AS FROV JU vyzývá děkana fakulty k úpravě formulářů posudků školitelských i 

oponentských pro studentské závěrečné práce (bakalářské a diplomové práce).  
6) AS FROV JU vyzývá vedení fakulty k nalezení funkčního řešení k problematice „výuka 

angličtiny na FROV JU“, které by zamezilo současný trend odlivu talentovaných a pro 
obor zapálených studentů či zájemců o studium díky současnému stavu výuky 
angličtiny na FROV JU a naopak aby nalákalo ke studiu na fakultě větší množství 
talentovaných uchazečů z profesně zaměřených SŠ, popř. VŠ. 

7) AS FROV JU vyzývá vedení fakulty k vytvoření funkčního konceptu propagace fakulty 
pro potenciální nové uchazeče o studium z řad studentů SŠ, popř. VŠ. 

 
 
  
 


