
Zápis o hlasování Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích per rollam dne 26. 5. 2021 

 

 
Vědecká rada hlasovala o schválení: 
 
1) Akreditačních žádostí 
 

1. bakalářského programu Biomedicínská a laboratorní technika, udělení akreditace  
– dr. Chmelař  

       2. bakalářského programu Chemie, prodloužení akreditace – doc. Kabeláč  
       3. navazujícího magisterského programu Molekulární a buněčná biologie a genetika,  
            udělení akreditace – doc. Doležal  
       4. navazujícího magisterského programu Klinická biologie, prodloužení akreditace  

     –  prof. Kopecký  
5. navazujícího magisterského programu Biochemie, udělení akreditace – prof. Kutá  
    Smatanová 
6. navazujícího magisterského programu Fyziologie a buněčná biologie rostlin, udělení  
    akreditace – prof. Šantrůček  

 
2) Věcných záměrů akreditačních žádostí 
 

7.  navazujícího magisterského programu Parazitologie, udělení akreditace  
     – prof. Hypša VR  

       8. navazujícího magisterského programu Limnology, udělení akreditace  
           – prof. Vrba  
 
 
Hlasování probíhalo ve dnech 19. 5. 2021 – 26. 5. 2021, ke dni 26. 5. 2021 bylo zasláno 20 
korespondenčních odpovědí. 
 
Výsledek hlasování byl následující: 
 
Bod 1: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 2: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 3: 
Počet členů vědecké rady: 21 



Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 4: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 19  
Počet záporných odpovědí: 1  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 5: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 6: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 7: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
Bod 8: 
Počet členů vědecké rady: 21 
Počet kladných odpovědí: 20  
Počet záporných odpovědí: 0  
Počet těch, kteří svoji odpověď nezaslali nebo se zdrželi hlasování: 1 
 
 
Závěr: Akreditační žádosti i věcné záměry akreditačních žádostí byly schváleny. 
  
V Českých Budějovicích dne 27. 5. 2021 
 
 
Zapsal: doc. RNDr. M. Předota, Ph.D., proděkan pro vědu 
 
 
 
Ověřil: prof. Ing. H. Šantrůčková, CSc., děkanka 
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