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Zápis č. 17 

Zasedání AS FROV JU dne 27.11.2019, 14:00 
 
Přítomni (bez titulů): Gela, Policar, Zusková, Pecha, Profant, Dvořák, Grabic, Drozd  
Omluveni (bez titulů): Hubálek, Velíšek, Stejskal, Strouhová 
Hosté (bez titulů): Kozák, Kocour, Regenda 
 
Zapisovatel: Gela 
Ověřovatel zápisu: Zusková 
 
 
 
Program: 

 
1. Zahájení. Schválení programu jednání.  
2. Projednání žádosti o akreditaci dvou doktorských a jednoho bakalářského studijního 

programu.  
3. Opatření děkana č. 17/2019 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro 

přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021. 
4. Změna organizačního řádu FROV JU. 
5. Různé  –reference Jána Regendy jako delegáta z dění v RVŠ 

–výhledy děkana do roku 2020 
 

Hlasování o programu v předložené verzi: 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
 
2. Projednání žádosti o akreditaci dvou doktorských a jednoho bakalářského studijního 
programu 

Proděkan Kocour představil obsah studijních programů, vysvětlil jednotlivé změny 
v porovnání s probíhajícími programy. Grabic do budoucna navrhoval početnější začlenění 
„soft skills“ předmětů podporujících zejména studenty doktorských programů v publikování 
výsledků.   
 
Senát vyjádřil podporu podávaným žádostem. 
 
3. Opatření děkana č. 17/2019 Pravidla pro 1. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu pro akademický rok 2020/2021 
 Proděkan Kocour představil obsah opatření č. 17/2019. Senátoři neměli připomínky a 
bylo přistoupeno k hlasování. 
 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
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4. Změna organizačního řádu FROV JU 

Děkan Kozák seznámil senát se změnami organizačního řádu FROV JU, kdy Laboratoř 
etologie ryb a raků bude přejmenována na Laboratoř sladkovodních ekosystémů z důvodů 
výstižnějšího popisu širšího zaměření laboratoře. Dále bude zrušena Laboratoř aplikované 
hydrobiologie.  
 
Hlasování o předložené změně organizačního řádu FROV JU: 
Pro 8, proti 0, zdržel se 0. Změna organizačního řádu byla schválena. 
 
5. Různé 

Regenda poreferoval o dění na posledním sněmu RVŠ, kde předseda RVŠ Pospíšil 
seznamoval delegáty s předběžným zněním novely vysokoškolského zákona, kde kladl důraz 
na 1) usnadnění přestupů studentů mezi vysokými školami, 2) minimalizaci poplatků za 
výuku v cizím jazyce, 3) snížení administrativy. Dále se na RVŠ řešila problematika 
podfinancování vysokých škol a v reakci na to k následnému vytváření rezerv ve fondech a 
FRIMu pro další období. Odbory se zaměřují na vytvoření „center výukové podpory “ pro 
studenty. O ekonomických aspektech informovala p. Valová v souvislosti s problematikou 
modulů a indikátorů pro rozdělené instit. peněz za vědu a výzkum. Zde to zatím vypadá, že 
finance budou přerozděleny dle schématu roku 2013. Proběhlo rovněž zhodnocení výročních 
oslav dění 17. listopadu v Praze na Albertově. 
 Kozák seznámil senát s plánovanou změnou, kdy od roku 2020 dojde ke sloučení 
funkcí děkana a ředitele centra CENAKVA. Poukázal na poměrně příznivou finanční situaci 
FROV JU pro rok 2020 a nastínil priority podpory pro rok 2020.  
 
 
 
Zápis vyhotovil: Gela 
Zápis ověřila: Zusková 

 
 


