Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 737185733, web: www.af.czu.cz
Č.j.: 13/2010

V Praze, dne 15. 12. 2010

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 15. 12. 2010
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Oplatková
Hosté: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (děkan Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze),
doc. Ing. Roman Stupka, CSc. (proděkan pro rozvoj)
Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D. (vedoucí Demonstrační a pokusné stáje)
Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík

Program:
A) Jednání za účasti užšího vedení fakulty, pana děkana - prof. P.
Tlustoše a proděkana pro rozvoj fakulty - doc. R. Stupky.
1. Uvítání vedení fakulty
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání (3.11.2010)
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2011 a Dlouhodobý záměr
FAPPZ na období 2011-2015 - prof. Tlustoš přednesl a zdůvodnil návrh
(viz příloha č. 1 a 2).
Dotazy senátorů:
sen. Hnilička - Jak probíhá dostavba jezdecké haly v Humpolci?
prof. Tlustoš: Fakulta nemůže v současnosti sama projekt financovat.
V Humpolci chybí přístupová cesta a sociální zázemí. Problémy jsou
s celoročním využitím objektu, fakulta jej využívá po omezenou dobu v roce,
provoz by byl ztrátový. Stavba je prozatím pozastavena.
sen. Rajmon - Jaká je spolupráce ČZU se střední školou v Humpolci?
prof. Tlustoš: Fakulta má zájem se v Humpolci osamostatnit - nebýt zcela závislí
na střední škole.
doc. Stupka: SŠ přijala 200 studentů na obor Kynologie. V současnosti máme v
Humpolci vlastní budovu pro výuku, bylo by možno tam přesunout i část výuky
našeho oboru Kynologie. Výuka SŠ nedosahuje úrovně naší výuky.
sen. Hnilička: Budou se budovat výukové prostory v Mělníce?
prof. Tlustoš: O tom se neuvažuje, je k dispozici samostatná budova, kde je naše
výuka oddělena od střední školy.
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sen. Mikšík: Kdo se podílí na tvorbě Dlouhodobého záměru fakulty, kde se následně
projednává a jak se naplnění „záměru“ „kontroluje“?
prof. Tlustoš: Dlouhodobý záměr byl zpracován přes prázdniny, s přihlédnutím k
dříve zpracovaným plánům kateder a koordinován s Dlouhodobým záměrem
ČZU. Byl schválen Vědeckou radou FAPPZ.
sen. Mikšík: Navrhuje, že plnění Dlouhodobého záměru bude Senát diskutovat
každoročně - vedení fakulty k tomu dodá materiály.
sen. Hnilička: Budou akreditovány další studijní programy?
prof. Tlustoš: Ano, soustřeďujeme se na výzkum a zatížení pedagogů je velké, ale
plánujeme magisterský program v angličtině a magisterský program zaměřený
na ekologické zemědělství.
sen. Svobodová: Je možno rozumět harmonogramu Dlouhodobého záměru tak, že v
roce 2013 budou dokončeny nové pavilony A a B?
prof. Tlustoš: Ano, zatím je to tak schváleno i směrem k ministerstvu. Záleží na
finančních prostředcích.
sen. Mikšík: Neuvažuje se o tom, aby kritériem přijetí uchazeče do studia bylo
studium biologie a chemie na střední škole?
prof. Tlustoš: Klíčové je, pokud uchazeč projde úspěšně přijímacím řízením.
Nechtěli bychom přijít tímto o kvalitní studenty.
sen. Mikšík na závěr diskuse poprosil pana děkana, aby AS informoval o současné
situaci s přípravou akreditací PEF.

4. Koncepce sjednocení některých pracovišť do celku "Demonstrační a
experimentální pracoviště FAPPZ" (změna přílohy č. 1 Organizačního
řádu FAPPZ)
Děkan prof. Tlustoš přednesl a zdůvodnil návrh (viz příloha č. 3). Poté byl
dán prostor dotazům ze strany senátu.
sen. Hnilička: Jak bude řešeno vlastnictví Brandejsova statku?
prof. Tlustoš: Pronájem statku od magistrátu je pro školu výhodný. Z prostředků
magistrátu se buduje sociální zařízení. Statek umožňuje prezentaci i jiných
kateder. O velké plochy se stará provozní zahradnictví, o malé fakulta. Libosad
bude od jara zpřístupněn.
sen. Mikšík: Ve vztahu se změnou přílohy č. 1 Organizačního řádu FAPPZ, o které
taktéž budeme hlasovat – jak budou řešena sloučená pracoviště v struktuře
fakulty?
prof. Tlustoš: Navrhujeme zachovat DPP, DPS a DPSkl. jako pracoviště
Demonstračního a experimentálního pracoviště. To znamená, že účetně budou
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odlišena v zakázkách případně podzakázkách sloučeného Demonstračního a
experimentálního pracoviště.

Po ukončení diskuse pan děkan poděkoval senátorkám, senátorům za
kvalitní práci a popřál do dalšího roku.

B) Jednání bez účasti vedení fakulty
5. Hlasování o Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2011 a
Dlouhodobém záměru FAPPZ na období 2011-2015 dle návrhu
pro návrh: 20 senátorů, zdrželi se: 0, proti: 0.
Návrh byl přijat.

6. Hlasování o sjednocení některých pracovišť do celku "Demonstrační
a experimentální pracoviště FAPPZ" dle návrhu děkana prof.
P.Tlustoše s účinností od 1.1.2011
Akademický senát hlasuje pro přijetí návrhu s účinností od 1.1.2011 včetně
úpravy Organizačního řádu (viz příloha č.4).
pro návrh: 18 senátorů, zdržel se: 1, proti: 1.
Akademický senát souhlasí s vytvořením nového pracoviště " Demonstrační a
experimentální pracoviště ". Bude aktualizován Statut Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze.

7. Diskuse
sen. Mikšík:
- informace z jednání s prorektorkou prof. M. Sedmíkovou ohledně
CIGA.czu.cz ze dne 7. 12. 2010. Studenti pod vedením sen. Kaplana se
budou podílet na vývoji programu - pracovní skupina bude informovat
o koncepci, uspořádá seminář s doktorandy a shromáždí připomínky.
- informace z jednání Komise pro stud. záležitosti s proděkanem doc.
V. Hejnákem ze dne 8. 12. 2010 - specifikace dotazníků pro studenty
z Humpolce a Mělníka pro zlepšení informovanosti vedení - dotazníky
vytvoří sen. Kaplan a komise pro studentské záležitosti.
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- problémy s ISIC kartami přetrvávají
- další informace:
sen. Kožnarová: Studenti v Humpolci by neměli být sledováni kamerami.
odpověď sen. Mikšík: Nejsou nikým sledováni, záznam se automaticky
nahrává - důvody jsou pouze bezpečnostní. V Humpolci není zajištěno
stravování v místě (střední škola je poměrně daleko), přestávka na oběd
musí být dvě hodiny, pokud se s pedagogem nedohodnou jinak. Studenti
si stěžují na poctivé pedagogy, kteří učí dle rozvrhu až do 17 h.
sen. Mikšík - dotaz na stav jednání o hodnocení interních grantů
odpověď sen. Rajmon - v pohledu na věc se s prof. Jílkem dosud rozcházíme,
proběhne další jednání.
sen. Orsák: Jak to vypadá s parkovacími místy pro pedagogy?
odpověď sen. Mikšík: Řešením by bylo uzavření závor parkoviště SIC, tj. jeho
vyhrazení pro zaměstnance.

Zapsala Miluše Svobodová

Ověřil: Vlastimil Mikšík
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Přílohy
Příloha č. 1: Dlouhodobý záměr FAPPZ na období 2011 – 2015 (Dlouhodobý záměr
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti fakulty
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na období 2011- 2015)
Předkládá: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan
28 stran A4 – materiál je u předsedy AS

Příloha č. 2: Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné,
vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů na období 2011 – 2015 pro rok 2011
10 stran A4 – materiál je u předsedy AS

Příloha č. 3: Optimalizace činností detašovaných pracovišť FAPPZ
S ohledem na úsporu provozních nákladů, zvýšení produktivity práce, zlepšení komunikace a k usnadnění a
zefektivnění praktické výuky navrhuji vytvořit od 1.1. 2011 nové fakultní pracoviště:
Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ
Cíle a předpokládané přínosy nově vzniklého útvaru:
 vyšší produktivita práce a flexibilita:

efektivnější vykrytí sezónních pracovních špiček,

operativní přesuny pracovníků při nemoci, dovolené či dlouhodobé neobsazenosti
pracovního místa,

sdílení některých profesí (traktorista, technik, atd.) pro chod všech úseků pracoviště,
 úspora provozních nákladů:

společné využívání mechanizačních prostředků

koordinované objednávky a nákupy materiálu,

uzavřenější soustava hospodaření pracoviště (využívání krmiv, hnojiv, doprava),









snížení administrativního zatížení dosavadních pracovišť - uvolnění administrativního zatížení dosavadních
vedoucích jednotlivých úseků jim umožní více se věnovat odborné i managerské činnosti a vedení praktické
výuky studentů,
efektivnější využití víkendových služeb,
zkvalitnění koordinace studentské praktické výuky:

zlepšení koordinace systému praxí na fakultě,

v případě potřeby operativnější provedení změn,

zvýšení péče studentům při praktické výuce,
kvalitnější servis pro katedry při realizaci pokusů a demonstrací,
sjednocení a přehledné vykazování pedagogických výkonů,
vyřešení správy a údržby Libosadu,
racionalizace řízení jednotlivých úseků.

Organizační struktura a podřízenost pracoviště:
Děkan
↓
Proděkan pro rozvoj
↓
Vedoucí pracoviště
→
nezařazení technici
↓
Zástupci vedoucího (vedoucí jednotlivých úseků)
↓
Techničtí pracovníci
Dosavadní pracoviště, kterých se reorganizace týká:
 Pokusný a demonstrační pozemek
 Pokusná a demonstrační stáj
 Pokusné a demonstrační skleníky
 Brandejsův statek – jízdárna
 Libosad
Účetní struktura bude částečně zachována (min. v roce 2011), zůstanou zachovány účty jednotlivých úseků.
V souladu s touto změnou dojde k úpravě Přílohy č.1 Organizačního řádu FAPPZ.
V Praze 6. 12. 2010
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan fakulty
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Přílohy
Příloha č. 4 – úprava “Přílohy č. 1 Organizačního řádu fakulty (poslední změna 27.4.2009)“

Seznam pracovišť FAPPZ – přijato k 15. 12. 2010
KBFR – Katedra botaniky a fyziologie rostlin
KCH – Katedra chemie
KPOP – Katedra pedologie a ochrany půd
KAVR – Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
KAB – Katedra agroekologie a biometeorologie
KRV – Katedra rostlinné výroby
- Výzkumná stanice Uhříněves

KOR – Katedra ochrany rostlin
KVD – Katedra veterinárních disciplin
KPT – Katedra pícninářství a trávníkářství
KMVD – Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
KZR – Katedra zoologie a rybářství
Výzkumná stanice Červený Újezd
SPS – Středisko počítačových služeb
KKZP – Katedra kvality zemědělských produktů
- Laboratoř zkoušení jakosti obilovin

KSZ – Katedra speciální zootechniky
- Testační stanice Ploskov

KZ – Katedra zahradnictví
- Demonstrační a výzkumná stanice Troja

KZKA – Katedra zahradní a krajinné architektury
KGŠ – Katedra genetiky a šlechtění
KOZE – Katedra obecné zootechniky a etologie
- CVCHP - Centrum pro výzkum chování psů

KVZ – Katedra vodních zdrojů
CVCHK - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec
DEP - Demonstrační a experimentální pracoviště
Děkanát FAPPZ:





sekretariát děkana
studijní oddělení
oddělení vědy a výzkumu
oddělení mezinárodních vztahů
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