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Č.j.: 3/2011 V Praze, dne 5. 10. 2011 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 5. 10. 2011 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: sen. Oplatková, Jursík 

Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík 
 

Program: 
1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS FAPPZ 6. 4. 2011 – předseda V. Mikšík. 
 
2. Návrh harmonogramu voleb do AS FAPPZ ČZU a zástupců do AS ČZU 
 Přednesl předseda volební komise sen. Hnilička (viz příloha) 

Hlasování o harmonogramu voleb:  

 pro přijetí  ................ 18 senátorů  
 proti......................... 0 
 zdrželi se .................. 0 

Harmonogram voleb byl přijat. 

 
3. Zpráva Komise pro studentské záležitosti 

přednesl sen. Kaplan (senát vzal na vědomí) 
 
4. Zvolení zástupce fakulty do RVŠ 

navrženi: sen. Mikšík, sen. Orsák 
Senát se usnesl, že hlasování proběhne hlasování cestou per rollam. 

 
5. Různé, diskuse  
Sen. Kaplan navrhnul, aby Komise pro studentské záležitosti byla stálou komisí senátu. 
Sen. Rajmon: O této komisi rozhodne nově zvolený senát, tento senát může zaujmout doporučující 

stanovisko. 
sen. Mikšík: V novém předmětu Informační systémy FAPPZ vystoupí předseda Komise pro studentské 

záležitosti a vysvětlí studentům význam a průběh voleb do senátu. 
Sen. Svobodová reagovala na dopis RNDr. Marka Blažka, sekretáře Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
ve věci uznání článků z vědecké přílohy časopisu Úroda č. 12/2010 (viz příloha), ve kterém je 
uvedeno, že změna názoru RVVI na uznání, resp. neuznání dotyčných článků byla způsobena 
"neúplnými" původními informacemi dodanými prof. Miluší Svobodovou (E-maily přiloženy k zápisu) 
a "kompletními" informacemi dodanými panem děkanem FAPPZ. Senát v informacích zaslaných RVVI 
prof. Svobodovou neshledává žádné nedostatky a žádá pana děkana o vysvětlení, které další 
informace RVVI sdělil nebo lépe o kopii dopisu, který pracovníku RVVI zaslal. 
 
V Praze dne 5.10. 2011 

 
Zapsala Miluše Svobodová 
 

 
Ověřil: Vlastimil Mikšík 

 


