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Zápis č.16 ze zasedání Akademického senátu Fakulty rybářství a 

ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
dne 16.9. 2011  

 

Přítomni (bez titulů): Dvořák, Randák, Gela, Zajíc, Másílko, Hartvich, Kouřil, Bláha, 

Omluveni: (bez titulů):   Vácha, Velíšek, Zrostlík, 

Hosté: (bez titulů): Kouba            

Zapsal: (bez titulů):         Dvořák 

 

Program šestnáctého zasedání AS FROV: 

1. Zahájení.  

2. Projednání návrhu na Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

(habilitační a jmenovací řád FROV JU)  

3. Projednání návrhu na Rozhodnutí děkana č. 15/2011 - Vypisování zkouškových a 

zápočtových termínů a evidence studijních výsledků studentů Bc. a Mgr. studijních 

oborů na FROV JU 

4. Projednání návrhu na Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na Fakultě 

rybářství a ochrany vod. 

5. Různé.  

 

Předseda senátu FROV JU přivítal senátory a hosty zasedání a zahájil čtrnácté zasedání 

senátu.  

 

Dále seznámil přítomné s programem zasedání a nechal hlasovat o programu. Všichni 

přítomní senátoři souhlasili s navrženým programem, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 

 

Skrutátory pro toto jednání byli zvoleni:  

ze strany studentů – Zajíc,  

ze strany akademických pracovníků – Hartvich. 
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Druhým bodem programu bylo projednání návrhu na Řád habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích (habilitační a jmenovací řád FROV JU)  

.  

Senátoři měli k návrhu námitky „ mladý doktor by měl mít doktoranda, než bude dělat 

docenturu“, po diskusi dal předseda senátu hlasovat o schválení návrhu.  

Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO  8   , PROTI  0   , ZDRŽEL SE  0 

Připomínky: bez připomínek 

AS FROV JU projednal a schválil návrh na Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

(habilitační a jmenovací řád FROV JU), plným počtem hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl 

proti. 

 

Třetím bodem programu bylo projednání návrhu na Rozhodnutí děkana č. 15/2011 - 

Vypisování zkouškových a zápočtových termínů a evidence studijních výsledků studentů Bc. 

a Mgr. studijních oborů na FROV JU 

Senátoři měli k návrhu na rozhodnutí vážné připomínky týkající se koordinace vypisování 

termínů, a proto návrh vrátili k přepracování. 

Připomínky a návrhy: 

- studenti vysoké školy musí být schopni zkoordinovat svůj čas a zúčastnit se alespoň 

některých vypsaných termínů 

- navrhujeme, aby ročníkový učitel řešil tyto vzniklé problémy 

Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO   0   , PROTI  0   , ZDRŽEL SE  8 

Připomínky: bez připomínek 

AS FROV JU projednal a neschválil návrh na Rozhodnutí děkana č. 15/2011 - Vypisování 

zkouškových a zápočtových termínů a evidence studijních výsledků studentů Bc. a Mgr. 

studijních oborů na FROV JU, plným počtem hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl pro. 
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Čtvrtým bodem jednání bylo posoudit návrh na Studijní a zkušební řád doktorských studijních 

programů na Fakultě rybářství a ochrany vod..  

Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO   0   , PROTI  8   , ZDRŽEL SE  8 

Připomínky:  

Doplnění článku 8 odstavece 9c, týká se rybníků obhospodařovaných FROV JU 

Doplnění článku 10, rozšířit dokumentaci 

Doplnění článku 11 odstavec 6, týká se studentů DSP nastupujících v akademickém roce 

2011/2012.  

Článek 19, odstavec 3 a 4, aktuální datum 

Formálně doplnit zkratky a překlepy např. FROV JU 

 

AS FROV JU projednal návrh na Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na 

Fakultě rybářství a ochrany vod., požádal o doplnění, případné vysvětlení a po předložení 

kompletního návrhu provede hlasování o jeho schválení. 

 

Pátý bod jednání – různé  

Ing. Antonín Kouba, Ph.D ukončil studium Ph.D. a proto odstoupil z AS FROV JU 

studentské komory. Předseda senátu mu veřejně poděkoval za dobře odváděnou práci v AS 

FROV JU. Jako další náhradník je  příp. Bc. Gučik (zatím neosloven). 

Příprava senátních voleb.   

 

 

 

 

Zapsal a ověřil:  

                                  …………………………………………… 

                              (bez titulů) předseda AS FROV JU Petr Dvořák 

 


