Zápis z jednání AS FAPPZ ze dne 14.12.2011
Přítomni: viz presenční listina
Omluveni: Ing. Hnilička
Program:
1) kontrola zápisu z minulého jednání
2) seznámení s návrhem na zástupce předsedy senátu a předsedy komisí a jejich volba
3) příprava setkání s Akademickou obcí
4) různé
Předseda senátu Ing. Orsák přivítal Ing. Mikšíka, zástupce FAPPZ v AS ČZU. Ing.
Mikšík přislíbil svou účast na zasedáních AS FAPPZ, kde bude senátory informovat o dění
v AS ČZU.
ad 1) Připomínky AS k Hodnocení výkonů v pedagogické oblasti, Statutu FAPPZ a
k přijímacím řízením, které vyplynuly z jednání dne 2.11.2011 byly vedením fakulty
zapracovány beze změn. Dokumenty byly poskytnuty k nahlédnutí.
ad 2) Předseda AS vznesl dotaz, zda senátoři souhlasí s veřejnou volbou místopředsedů,
předsedů jednotlivých komisí, jednatele a zástupce do RVŠ. Senátoři souhlasili s veřejnou
volbou.
Na návrh předsedy AS byli jako místopředsedové zvoleni:
prof. Borůvka (pro 19, proti 0, zdrželi se 1)
Ing. Kolbabová (pro 17, proti 1, zdrželi se 1)
Jako předsedové jednotlivých komisí byli zvoleni:
Volební komise: Ing. Hnilička (pro 20, proti 0, zdrželi se 0)
Legislativní komise: prof. Borůvka (pro 18, proti 0, zdrželi se 2)
Personální komise: Ing. Orsák (pro 19, proti 0, zdrželi se 1)
Komise pro studentské záležitosti: Ing. Kolbabová (pro 17, proti 1, zdrželi se 2)
Jednatelkou AS byla zvolena doc. Vlková (pro 19, proti 0, zdrželi se 1)
Zástupcem do RVŠ byl zvolen Ing. Orsák (pro 17, proti 0, zdrželi se 3)
Volbě předsedy Komise pro studentské záležitosti předcházela debata o smyslu a
fungování komise, které se zúčastnili senátoři Orsák, Kožnarová, Kaplan, Rajmon, Matula,
Šantrůček, Sus a Ing. Mikšík jako host. Ing. Orsák informoval o tom, že v minulém volebním
období byla Komise pro studentské záležitosti zřízena jako dočasná a navrhl ustanovit tuto
komisi jako trvalou. Dále doporučil, aby byl členem komise alespoň jeden pedagogický
pracovník pro zlepšení komunikace mezi studentskou a zaměstnaneckou částí AS. Senátoři
Matula a Šantrůček zpochybnili nutnost zřizování komise. Naopak, po předchozí kladné
zkušenosti, ustavení komise podpořili senátoři Orsák, Borůvka, Kaplan a bývalý předseda AS
Ing. Mikšík. Z debaty vyplynulo, že je nutné, aby jednotlivé komise průběžně informovaly o
své činnosti ostatní členy AS. O vzniku Komise pro studentské záležitosti na celé funkční
období AS bylo hlasováno takto: pro 19, proti 0, zdrželi se 1.
Předseda AS navrhl nezřizovat Ekonomickou komisi a to proto, že ekonomické
záležitosti, zejména pak rozpočet fakulty, jsou natolik závažná témata, že by se jimi měli
zabývat všichni členové AS. Z debaty, které se účastnili senátoři Kožnarová, Rajmon, Kaplan,
Orsák a Matula vyplynulo, že náplň práce a pravomoci Ekonomické komise mohou přejít na
předsednictvo AS. Bylo hlasováno o nezřízení komise a to takto: pro 15, proti 0, zdrželi se 5.

Volbě zástupce do RVŠ předcházela debata, které se zúčastnili senátoři Orsák, Rada,
Kožnarová a Rajmon. Ing. Mikšík vysvětlil volbu předchozího zástupce do RVŠ a upozornil,
že zástupcem nemusí být členem AS.
ad 3) Předseda AS uvedl, že setkání s Akademickou obcí (AO) proběhne pravděpodobně
v březnu. Termín je nutné zkoordinovat s vedením fakulty. Informoval o průběhu setkání
s AO a požádal studentskou komoru AS o to, aby se pokusila zajistit vyšší účast studentů na
setkání s AO. Ing. Mikšík uvedl, že informovanost studentů o setkání s AO je dostatečná
(LCD obrazovka u vchodu do fakulty, e-mail a nástěnka). V průběhu setkání s AO studentům
odpadá výuka a jsou upozorňováni pedagogy, aby se účastnili.
ad 4) Ing. Kaplan vyjádřil nespokojenost s tím, že Ing. Kolbabová nepředstavila jako
předsedkyně Komise pro studentské záležitosti svůj program. Předseda upozornil, že
předsedové komisí své záměry nepředstavují a doporučil, aby své návrhy přednesl přímo Ing.
Kolbabové. Ta přislíbila, že se návrhy Ing. Kaplana bude zabývat.
Lenka Vorlíčková upozornila na nízkou kvalitu výuky studijního oboru Zahradní a krajinářské
úpravy (ABZU), která se uskutečňuje v Mělníku. Senátoři Česká a Kaplan informovali o tom,
že se jedná o dlouhodobý problém, který je řešen s vedením fakulty. Na další zasedání AS
budou pozváni zástupci vedení FAPPZ, zejména proděkani pro pedagogickou činnost a
připomínky jim budou předneseny.
Ing. Mikšík informoval o problémech při volbě do zaměstnanecké komory AS PEF. Volby
byly zrušeny a na zasedání AS ČZU 20.12., kde se bude volit předseda, budou zástupci
zaměstnanců PEF chybět.
Další jednání AS FAPPZ se uskuteční na začátku letního semestru.

V Praze dne 14.12.2011

zapsala doc. Vlková

ověřil Ing. Orsák

