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Zápis z per rollam hlasování Vědecké rady FROV JU 

konaného 26. 10. - 7. 11. 2022 

Na FROV JU byla dokončena příprava žádostí o akreditace těchto studijních programů 

na formulářích platných k 1.7.2022: 
• Bakalářský studijní program Rybářství, prezenční a kombinovaná forma studia.
• Navazující magisterský studijní program Rybářství a ochrana vod, prezenční a

kombinovaná forma studia.
• Navazující magisterský studijní program Fishery and Protection of Waters,

prezenční a kombinovaná forma studia.

Věcné záměry výše uvedených žádosti o akreditace byly již projednány a schváleny na

zasedání VR FROV JU dne 14. 12. 2021, kde byly diskutovány studijní plány a všechny

důležité charakteristicky výše uvedených studijních programů.

V září 2022 byly Národním akreditačním úřadem změněny platné formuláře s tím, že

po 31.12.2022 nebude úřad žádosti na starých formulářích akceptovat. Vzhledem

k plánovanému termínu běžného zasedání VR FROV JU až v prosinci 2022 a

neodkladnosti projednání žádostí ve VR FROV JU dříve, využil děkan ustanovení čl. 3

odst. 10 Jednacího řádu VR FROV JU a proběhlo projednání a hlasování per-rollam.

Předmět hlasování o usnesení: 

VR FROV JU schvaluje žádost o akreditaci bakalářského studijního programu 

Rybářství, prezenční a kombinované formy studia, a pověřuje děkana fakulty, aby ji 

postoupil RpVH JU. 

Výsledek hlasování: 

Korespondenčního elektronického hlasování se zúčastnilo 21 z 22 členů VR, 

20 odpovědí bylo kladných, jeden člen VR se zdržel hlasování. S návrhem souhlasilo 

91 % členů VR. Záznam o hlasování přiložen. 

Předmět hlasování o usnesení: 

VR FROV JU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního 

programu Rybářství a ochrana vod, prezenční a kombinované formy studia, a 

pověřuje děkana fakulty, aby ji postoupil RpVH JU. 

Výsledek hlasování: 

Korespondenčního elektronického hlasování se zúčastnilo 21 z 22 členů VR, 

21 odpovědí bylo kladných. S návrhem souhlasilo 95 % členů VR. Záznam o hlasování 

přiložen. 
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