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Č.j.: 6/2011 V Praze, dne 2. 11. 2011 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 2. 11. 2011 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: sen. Oplatková 

Hosté: děkan P.Tlustoš, proděkan V.Hejnák, tajemnice M.Krajhanzlová 

Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík 
 

Program: 
A) Za účasti vedení fakulty - pana děkana prof. P. Tlustoše, proděkana doc. V. Hejnáka  
a tajemnice JUDr. M. Krajhanzlové 

1. Kontrola zápisu z posledního jednání AS (5. 10. 2011) 
2. Informace o změně v sestavě senátu, ve studentské části.  
3. Návrh hodnocení výkonů v pedagogické oblasti na FAPPZ ČZU v Praze 
4. Návrh dokumentu "Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 2012/2013 na FAPPZ ČZU v Praze"  
5. Diskuse nad úpravou Statutu FAPPZ a Organizačního řádu  

 
B) Další jednání AS 

Vnitřní diskuse a hlasování k bodům 3, 4, 5. 
6. Výsledek per rollam - Zvolení zástupce fakulty do RVŠ  
7. Informace o průběhu voleb. 
8. Různé, diskuse  

 

 
A) Za účasti vedení fakulty 

Přivítání vedení fakulty.  
1. Kontrola zápisu ze dne 5.10. bez připomínek.  
2. Ve studentské části došlo ke změnám - Ing. Jakub Hlava (PDS z KZR) ukončil dokt.studium. Na 

jeho místo postoupila náhradnice, vzešlá z doplňujících voleb, Ing. Tereza Králíčková (PDS z KPT) . 
 
3. Návrh hodnocení výkonů v pedagogické oblasti na FAPPZ ČZU v Praze  
Materiál byl členům AS zaslán 26. 10. 2011. Senátoři se písemně vyjádřili.  
Pan děkan materiál podrobně uvedl.  
V diskusi vystoupili sen. Hamouz, Kožnarová, Jursík, Hnilička  
K.Hamouz: Je vhodné aplikovat metodiku se zpětnou platností?  

odp.: V hodnocení výkonů jsou zohledněny i roky minulé, resp. vždy se hodnotí zpětně.  
V. Kožnarová: Proč v hodnocení ak.funkcí je člen senátu hodnocen 15ti body?  
odp.: Domníváme se, že členství v senátu by mělo být také hodnoceno a 15 bodů se nám zdá 
přiměřené. 
M. Jursík: Proč v hodnocení ak. funkcí chybí DEP?  
odp.: DEP není katedrou, nemá klasické členění, např. tajemníka apod.  
F. Hnilička: Budou do výkonů kateder započítávány vypracované posudky Bc, Dp a doktorských prací?  
odp.: Nově se posudky počítat nebudou. 
 
4. Návrh dokumentu "Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 2012/2013 na FAPPZ ČZU v 
Praze"  
Materiál byl členům AS zaslán 26. 10. 2011. Senátoři se písemně vyjádřili.  
Pan proděkan V. Hejnák materiál podrobně uvedl.  
Diskuse - V. Kožnarová: Přijímací zkoušky se budou konat 19.-22.6.2012, bude už po maturitě?  
odp.: Termín je zvolen tak, aby uchazeči již měli v  rukou maturitní vysvědčení. Nicméně je 
pamatováno i na ty, kteří budou maturitu opakovat, v  tom případě v září je vypsán dodatečný zápis.  
K materiálu neměl nikdo další dotazy.  
 



 

 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Akademický senát 

 

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol 
Tel.: +420 737185733, web: www.af.czu.cz 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Akademický senát, Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 

5. Diskuse nad úpravou Statutu FAPPZ a Organizačního řádu 
Materiál byl členům AS zaslán 26. 10. 2011.  
V. Mikšík navrhuje oproti platnému Statutu FAPPZ z 1. 2. 2007 vyškrtnout následující přílohy 
z důvodu časté změny jejich obsahu: 
1 - Seznam akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a oborů , 
2 - Seznam akreditovaných oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem , 
3 – Organizační struktura 
4 – Znění slibů. 
Senát i vedení fakulty bere tyto důvody na vědomí.  
 
Další změny: 
V článku 2 (proděkani) byl vyškrtnut úsek „účelová činnost“  
V článku 3, bod 2: „Funkční období jednotlivých členů je nejvýše tříleté“ bylo nahrazeno „Funkční 
období AS FAPPZ je tříleté“. 
V článku 9 byl z kolegia děkana vyškrtnut člen FV VOS a doplněni vedoucí kateder.  
V článku 12 „Tajemníka katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry“ – vyškrtnuto: „zpravidla z řad 
akademických pracovníků katedry“ 
 
V Organizační řádu, původně z 1. 2. 2007, byla v příloze doplněn aktuální seznam pracovišť.  
 
 

B) Další jednání AS bez účasti hostů 

 

K výše projednaným materiálům ze strany senátorů již nevznikly připomínky. O jednotlivých 
materiálech bylo hlasováno: 

a) Hlasování o aktuálním návrhu znění „Hodnocení výkonů v pedagogické ob lasti na FAPPZ 

ČZU v Praze“: 

 pro přijetí  ................ 20 senátorů  
 proti......................... 0 
 zdrželi se .................. 0 

Předložený dokument „Hodnocení výkonů v pedagogické oblasti na FAPPZ ČZU 

v Praze“ byl přijat. 

 

b) Hlasování o aktuálním návrhu znění „Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 

2012/2013 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v  Praze“: 

 pro přijetí  ................ 20 senátorů  
 proti......................... 0 
 zdrželi se .................. 0 

Předložený dokument „Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 

2012/2013 na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze“ 

byl přijat.  

 

c) Hlasování o aktuálním návrhu znění „STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH 

A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V  PRAZE“: 

 pro přijetí  ................ 20 senátorů  
 proti......................... 0 
 zdrželi se .................. 0 

Předložený Statut fakulty byl přijat. 
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d) Hlasování o aktuálním návrhu znění „ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY AGROBIOLOGIE, 

POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ České zemědělské univerzity v Praze “: 

 pro přijetí  ................ 20 senátorů  
 proti......................... 0 
 zdrželi se .................. 0 

Předložený Organizační řád fakulty byl přijat. 

 
 
6. Výsledek per rollam - Zvolení zástupce fakulty do RVŠ 

Přednesl předseda volební komise Fr. Hnilička. Hlasování per rollam se uskutečnilo v termínu od 

17.10. do 20.10. 2011.  

S delegováním do RVŠ souhlasil 1 kandidát: Vlastimil Mikšík 

Hlasování per rollam pro kandidáta = 19 senátorů. Ostatní, včetně navrženého kandidáta, se zdrželi 

hlasování. 

Akademický senát FAPPZ deleguje do RVŠ senátora V. Mikšíka 

 

7. Informace o průběhu voleb  

Volební komise se sešla 13. 10. 2011. 
Předseda VK Fr. Hnilička konstatuje, že celkem bylo navrženo 126 kandidátů. Návrhy 4 kandidátů 

nesplnily podmínky § 25 a 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Volebního 

a jednacího řádu AS FAPPZ. Z navržených 122 kandidátů je 77 z řad členů akademické obce 

(zaměstnanci) a 45 kandidátů z řad studentů FAPPZ. 

Členové volební komise si rozdělili navrhované kandidáty, které oslovili v týdnu od 13.10. do 

21.10.2011. Kandidátní listina je vyvěšena na nástěnce AS FAPPZ. 

 

Na konci jednání poděkoval předseda AS za účast všem senátorům a popřál volební komisi pevné 

nervy v organizování voleb dne 9. a 10. listopadu t.r. 

 
 
 
V Praze dne 2. 11. 2011 

 

 
Zapsala Miluše Svobodová 
 
 
 

 

Ověřil: Vlastimil Mikšík 
 


