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Č.j.: 3/2012 V Praze, dne 15.2.2012 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 15.2.2012 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: Ing. Kožnarová, prof. Matula 
Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 
 
Program jednání: 
1. úvod 
2. problematika Mělníka - viz materiál v příloze 1 
3. diskuze s p. děkanem, proděkany 
4. návrh hlasování senátu 
5. komise AS 
6. informace ze zasedání RVŠ a problematika návrhů věcných záměrů zákonů o VŠ a fin. 
pomoci studentům 
7. příprava akademické obce 
8. různé 

 
ad 1) 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Schválení programu zasedání. 
 
ad 2 a 3) 
Projednání problematiky Mělníka na základě dopisu studentů (viz příloha 1). Diskuse se 
zúčastnil prof. Tlustoš, doc. Hejnák, Vorlíčková, Dr. Orsák, prof. Šantrůček, doc. Rajmon, 
doc. Sus, Dr. Vacek, Ing. Nevoral, Dr. Mikšík. 
Vystoupení pana děkana: stručné uvedení do problematiky, akreditace výuky získána 
společně s akreditací střední školy a VOŠ v Mělníku. Důvodem byly vhodné prostory pro 
odbornou výuku a vysoká kvalita školy v Mělníku včetně personálního zajištění. První 
problémy v roce 2011, studentská anketa, proděkan Hejnák jednal s panem ředitelem. Vedení 
fakulty chce posílit vliv na výuku v Mělníku, výuku budou zajišťovat pedagogové fakulty. 
Lenka Vorlíčková: dopis byl zpracován na základě připomínek studentů 2. a 3. ročníku. 
Stížnosti studentů jsou zřejmé i ze studentských dotazníků hodnocení výuky (doc. Hejnák). 
Pan děkan ujistil studenty, že dotazníky jsou zdrojem informací pro vedení fakulty a 
doporučil kriticky hodnotit výuku.  
Doc. Hejnák: výuka v Mělníku se řídí studijním řádem FAPPZ, je však třeba respektovat 
provozní řady budov v Mělníku. S ním ovšem musí být studenti seznámeni. Studentům 
fakulty by měly být vyčleněny prostory, kde by neměla probíhat výuka středoškolských 
studentů.  
Pan děkan doporučí vykání studenům, problém je ponižování studentů (paní Stejskalová, Ing. 
Markéta Svobodová – neodbornost), jasné definování podmínek zápočtu, skladba předmětů je 
v pořádku, problém může být náplň přednášek, v průběhu praxe je nutné podílet se na údržbě 
prostorů pro praxi určených, dlouhé bloky jsou nutné, protože pedagogové dojíždějí ze 
Suchdola, výsledky zkoušek musí být oznámen do 3 pracovních dnů podle studijního řádu, je 
snaha vedení, aby bakalářské práce vedli pedagogové ze Suchdola, práce studentů je nutné 5 
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let archivovat, pak si práce student může vyzvednou (informace Dr. Vacka), náklady na práce 
jsou poměrně vysoké, ale jsou nutné.  
Ing. Nevoral vznesl dotaz, zda by bylo možné výuku přesunout na Suchdol. Pan děkan ujistil, 
že prostory na Mělníce pro výuku potřebujeme, i když se jedná „pouze“ o 90 studentů, i kvůli 
akreditaci programu. Ing. Nevoral navrhl uspořádání diskusního fóra studentů s vedením 
fakulty v Mělníku. Dr. Mikšík doporučil oddělit prostory určené pro výuku středo- a 
vysokoškolských studentů a upozornil, že není vhodné, aby středoškolští učitelé učili 
vysokoškoláky.  
Závěrem: pan děkan přislíbil otevřenost v dalším projednávání problematiky a návštěvu 
v Mělníku po stanovení termínu.  
 
ad 4) 
Předseda AS navrhl hlasování aklamací kromě případů, kdy je podle jednacího řádu FAPPZ 
nutné tajné hlasování nebo pokud se senát nedohodne jinak.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdrželi se 0 
 
ad 5) 
Legislativní komise (LKo): 
Předseda: Prof. Ing. Luboš Borůvka, Ph.D. 
Ing. Věra Kožnarová, CSc. 
Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. 
Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc. 
Ing. Jan Nevoral 
Vojtěch Kubečka 
Náplň práce komise viz příloha č. 2. 
 
Volební komise (VKo): 
Předseda: Ing. František Hnilička, Ph.D. 
Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.  
Ing. Martin Koudela, Ph.D. 
Dalibor Mondek  
Lenka Vorlíčková  
Ing. Jan Nevoral 
Náplň práce komise viz příloha č. 3 nebo volební a jednací řád FAPPZ. 
 
Komise pro studentské záležitosti (KoSZ): 
Předsedkyně: Ing. Tereza Kolbabová 
doc. MVDr. Radko Rajmon, PhD. 
Ing. Jana Česká, CSc. 
Bc.  Marie Bartíková 
Ing. Lukáš Kaplan 
Vojtěch Kubečka 
Dalibor Mondek 
Ing. Jan Nevoral 
Lenka Vorlíčková 
Bc. Alena Vyskočilová  
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Návrh na další členku komise mimo senát (nemá hlasovací právo na zasedání AS) jako 
zástupce studijního oboru Zájmové chovy v KoSZ – Bc. Alena Vyskočilová. 
pro 18, proti 0, zdrželi se 1 
Ing. Kaplan navrhl, aby členy KoSZ byli ještě další 2 studenti z Mělníka. Návrh byl zamítnut 
zejména kvůli předimenzovanosti komise. Studenti, kteří budou mít zájem, mohou se jednání 
komise účastnit. 
Náplň práce komise viz příloha č. 4. 
 
Personální komise (PKo): 
Předseda: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 
Doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D. 
Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc. 
Doc. Ing. Josef Sus, CSc. 
Náplň práce komise viz příloha č. 5. 
 
Senát bere na vědomí složení a pracovní náplň komisí. 
 
Předseda AS navrhl delegovat jednoho zástupce z každé katedry (pokud alespoň jeden 
akademický pracovník katedry není členem AS) jako kontaktní osoby pro AS. Kontaktní 
osoba bude informována o termínech zasedání AS (návrh 1). 
Prof. Šantrůček a Ing. Kaplan se vyslovili proti návrhu.  
Dr. Mikšík navrhl e-mail s informacemi o zasedáních AS zasílat skupině „vedení kateder“ 
(návrh 2). 
Pro návrh 1 hlasovali 4, pro návrh 2 hlasovalo 15 senátorů. 
 
ad 6) 
Předseda AS informoval o průběhu zasedání RVŠ (viz příloha č. 6). RVŠ zamítla návrhy 
věcných záměrů zákonů o VŠ a finanční pomoci studentům. 
Diskuse se zúčastnili prof. Šantrůček, Dr. Mikšík, doc. Rajmon, Dr. Orsák.  
Dr. Mikšík a Dr. Orsák pochválili AS FAPPZ za aktivní účast při protestech proti vládním 
návrhům věcných záměrů o VŠ a finanční pomoci studentů.  
Hlasování o schválení rezoluce AO ČZU (viz příloha č. 7): pro 19, proti 0, zdrželi se 0 
Ing. Kolbabová informovala o průběhu studentských protestních akcí: 28.2. Noc univerzit 
(16-24 hod), fakulta má možnost se prezentovat (stánek, řečník). Jako reprezentant (hlavní 
řečník) FAPPZ byl zvolen prof. Jaroslav Petr. Návrh na dalšího reprezentanta: preferován 
prof. Vašák za rostlinnou oblast (jednomyslně) nebo prof. Rada (pokud prof. Vašák odmítne).  
 
ad 7) 
Termín AO: 22.2.2012 14-15,30, posluchárna AI 
program: 

 úvod – představení senátu, plán, hodnocení práce minulého senátu, informace o AO 
ČZU 

 vystoupení pana děkana – zhodnocení uplynulého období 
 hodnocení pedagogických výkonů 
 diskuze 

Hlasování o programu AO FAPPZ: pro 18, proti 0, zdrželi se 1 
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ad 8) 
Problémy s hromadným e-mailem. Bude prověřeno.  

 
 

Zapsala doc. Vlková 
 
 
 
Ověřil: Ing. Orsák 
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Příloha 1: Dopis studentů 
Soupis Mělník 

- Nejasně definované podmínky (školní řád) pro studenty ČZU v Mělníce 
o Vyžaduje se po nás dodržování školního řádu Mělník, který jsme neviděli a ani ho 

nepodepsali. 
- Soustavné tykání ze stran učitelů i pracovníků školy 
- Ponižování studentů 
- Celkově nefungující komunikace se studenty 
- Nedostatečná informovanost v oblasti studia, praxí nebo například Státní závěrečné zkoušky 
- Špatná komunikace mezi ČZU a Mělníkem 
- Neodbornost výuky 
- Nevhodně zvolené předměty 
- Na praxích neodbornost – místo odborné výuky studenti slouží jako levná pracovní síla 
- Dlouhé blokové přednášky, které stejně nepokryjí čas potřebný pro daný předmět 
- U některých učitelů porušování studijního a zkušebního řádu ČZU 

o Pozdní příchody učitele 
o Pozdě oznámené výsledky zkoušky 
o Nedefinované podmínky zápočtu 

- Špatné jednání mezi studenty a některými vedoucími BP v Mělníce 
- Nenavrácení našich prací, které prý budou skartovány 

 
Příloha 2 
Legislativní komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze 
Legislativní komise je zřizována Akademickým senátem FAPPZ ČZU v Praze jako trvalá 
komise. Komise má nejméně pět členů, kde většinu tvoří akademičtí pracovníci, menšinu 
studenti. Předsedu legislativní komise volí AS FAPPZ z řad akademických pracovníků.  
Náplní práce legislativní komise ve volebním období 2011-2014 bude zejména: 
 Dohlížet na dodržování Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ a dalších předpisů během 

jednání a činnosti AS FAPPZ. 
 Posuzovat, zda dokumenty předkládané k jednání AS FAPPZ či případné pozměňovací 

návrhy podané v průběhu jednání jsou v souladu s platnými zákony a vnitřními předpisy 
FAPPZ a ČZU; v případě potřeby toto konzultovat s příslušnými odborníky.  

 Připravovat výklad sporných, nejasných a nejednoznačných ustanovení Volebního a 
jednacího řádu AS FAPPZ, Zákona o vysokých školách a dalších dokumentů a 
interpretovat je pro potřeby AS FAPPZ. 

 Analyzovat stávající Volební a jednací řád AS FAPPZ, shromáždit a iniciovat návrhy 
změn, posoudit jejich závažnost a připravit a předložit k jednání AS FAPPZ návrh 
upraveného či přepracovaného znění. 

 Posuzovat návrhy změn Statutu FAPPZ a dalších vnitřních předpisů FAPPZ předkládané 
vedením FAPPZ, shromažďovat připomínky a pozměňovací návrhy od členů AS, 
případně i dalších členů akademické obce FAPPZ, a zapracovávat je ve spolupráci 
s vedením FAPPZ do návrhu. Seznamovat AS FAPPZ se stanoviskem komise k 
předkládaným návrhům. 
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Příloha 3 
Volební komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze 
Cíle komise 
Volební komise je zřízena z důvodů organizace a zajištění řádných či doplňujících voleb do 
AS ČZU, AS FAPPZ a volbu děkana fakulty. Jednání volební komise je řízeno zákonem č. 
111/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a Volebním a Jednacím řádem AS 
FAPPZ. Volební komise je šestičlenná. Polovinu členů komise tvoří akademičtí pracovníci a 
polovina členů je volena z řad studentů. AS FAPPZ volí předsedu volební komise.  
Úkolem volební komise je organizovat a zajistit volby do AS ČZU, AS FAPPZ a volbu 
děkana fakulty. Dalším úkolem volební komise je propagovat a prezentovat důležitost voleb 
do AS ČZU v Praze a AS FAPPZ.  
Náplň práce volební komise AS FAPPZ 

1) Volební komise AS FAPPZ je zřízena jako stálá komise AS FAPPZ. 
2) Volební komise předkládá AS FAPPZ návrh časového harmonogramu voleb. 
3) AS FAPPZ vyhlašuje volby prostřednictvím volební komise na úřední desce AS, na 

webových stránkách AS a na LCD panelu, popř. na jiných místech k tomu určených.  
4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listinu pro volbu děkana FAPPZ. 
5) Volební komise řídí řádné volby děkana FAPPZ. 
6) Volební komise zveřejní na úřední desce AS FAPPZ, webových stránkách AS a na 

LCD panelu, popř. na jiných místech k tomu určených výsledky volby děkana fakulty. 
7) Volební komise sestaví a zveřejnění kandidátní listiny pro řádné a doplňující volby do 

AS ČZU a AS FAPPZ. 
8) Volební komise řídí řádné a doplňující volby do AS ČZU v Praze a AS FAPPZ ve 

dvou volebních obvodech, tedy ve volebním obvodě akademických pracovníků 
fakulty a ve volebním obvodě imatrikulovaných studentů fakulty. 

9) AS FAPPZ může při vyhlášení voleb stanovit možnost volby na dálku, včetně 
elektronického hlasování. 

10) Volební komise zveřejní na úřední desce AS FAPPZ, webových stránkách AS a na 
LCD panelu, popř. na jiných místech k tomu určených výsledky řádných a 
doplňujících voleb do AS ČZU a AS FAPPZ v souladu s Volebním a Jednacím řádem 
AS FAPPZ a statutu FAPPZ. 

 
Příloha 4 
Program komise pro studentské záležitosti Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze 
pro funkční období 2011-2013 

Diskutovat studentskou problematiku a připravovat náměty studentů pro jednání v plénu 
AS FAPPZ (např. problematika výuky na detašovaných pracovištích, problematika výuky 
konkrétních předmětů atd.). 

Propagovat činnost KoSZ a význam AS FAPPZ pro AO FAPPZ. Spolu s volební 
komisí AS prezentovat studentské části akademické obce konání voleb (jak řádných, tak 
doplňkových). 
 Spolupracovat a diskutovat obecné problémy (legislativní procesy MŠMT apod.) se 
členy a studentskými zástupci AS ČZU, RVŠ a ostatních vysokých škol; v této spolupráci 
plnohodnotně zastupovat studenty AO FAPPZ.  
 Reflektovat a interpretovat závažné problémy týkající se univerzitního prostředí 
studentům AO FAPPZ (příprava věcných záměrů Zákona o VŠ a Zákona o finanční pomoci 
studentům atd.). 
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Komise tvoří návrhy, diskutuje o nich a poté je předkládá ke schválení či k diskuzi 
ostatním členům AS FAPPZ.  

Ze společných zasedání komise se pořizuje zápis, který bude po každém zasedání 
rozeslán členům AS FAPPZ (zapisovatelem byl zvolen Ing. Jan Nevoral).  

Zasedání komise jsou veřejná a o termínu zasedání KoSZ informují členové komise 
s dostatečným předstihem ostatní členy akademické obce FAPPZ (k těmto účelům bude 
sloužit nástěnka před posluchárnami FAPPZ, LCD obrazovky a internetové stránky FAPPZ). 

Komise může přizvat k účasti na svých jednáních další osoby, zejména z řad 
akademické obce fakulty, jako např. studenty, pedagogy nebo akademické funkcionáře. Jejich 
účast je dobrovolná. 
 
Příloha 5 
 
Personální komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze: 
Komise je tvořena pracovníky z různých oblastí vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti 
fakulty.  
Cílem práce je přispívat k efektivnímu výběru, řízení a využívání potenciálu pracovníků 
fakulty.   
Členové komise na základě doporučení předsedy senátu a po jmenování děkanem zastupují 
senát ve výběrových komisích a zúčastňují se výběrových řízení.  
 Na základě podnětů členů senátu či pracovníků fakulty připravují pro jednání senátu 
materiály z oblasti pracovně-právních vztahů a pracovních podmínek. 
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Příloha 6 
Usnesení přijatá na 1. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 a na 

mimořádném zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 26. 1. 2012 

1. Volba předsedy Rady VŠ 
Usnesení: 

Sněm Rady VŠ tajnou volbou zvolil doc. Jakuba Fischera předsedou Rady VŠ  pro funkční 
období 2012 – 2014. 

2. Volba místopředsedů Rady VŠ 
Usnesení: 
Sněm Rady VŠ tajnou volbou zvolil prof. Čecháka, doc. Münsterovou, prof. Opatrného, prof. Zlatušku 

a za SK RVŠ Mgr. Jašurka za místopředsedy Rady VŠ  pro funkční období 2012 – 2014. 

3. Ekonomické informace 

Usnesení: 
Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o rozpočtu VŠ na rok 2012 a vyjadřuje velké obavy nad 

důsledky jeho dopadu na činnost VŠ.  
Ukládá ekonomické a legislativní komisi sledovat proces schvalování novely zák. č. 218 / 2000 Sb., 

předložené MF ČR. 

4. Informace o stavu přípravy věcných záměrů zákonů  

Usnesení: 

1. Rada VŠ s politováním konstatuje ztrátu vzájemné důvěry mezi akademickou obcí VŠ a 
MŠMT a eskalací mediálních výstupů. Rada VŠ vždy upřednostňovala jednání o 
problémech a výměnu stanovisek, možná kritických, nicméně věcných.   

Rada VŠ se proto obrací na vládu ČR, aby jako první a nezbytný krok k řešení vzniklé 
situace vrátila věcný záměr zákona o vysokých školách a věcný záměr zákona o finanční 
pomoci studentům Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a uložila ministrovi 
obnovit věcnou diskusi nad oběma návrhy.   

Tento postup je nejen v zájmu VŠ ale zejména občanů ČR. Snaha urychlit projednávání a 
dodržet harmonogram na úkor kvality projednávaných materiálů sice může přinést 
dočasné legislativní úspěchy exekutivy v podobě nových zákonů, ale podle RVŠ přinese 
diskutovaná i dosud nediskutovaná rizika a nezamýšlené důsledky. Tento uspěchaný postup 
se pak snadno může v budoucnu obrátit proti všem občanům ČR i kvůli nebezpečí poklesu 
kvality vysokého školství. 

2. Rada VŠ je připravena využít opakovaných jasných vyjádření zástupců MŠMT na 
zasedáních předsednictva RVŠ a sněmu RVŠ, že na projednávání paragrafového znění 
zákonů se bude opět podílet pracovní skupina zahrnující zástupce reprezentací VŠ. RVŠ je 
připravena zajistit účast zástupců RVŠ v pracovní skupině. 

5. Různé – Registr uměleckých výsledků 

Usnesení: 

Rada VŠ žádá MŠMT, aby přehodnotilo krácení centralizovaného rozvojového programu 
podporujícího pokračování tvorby Registru uměleckých výsledků (RUV). 

6. Různé – mimořádné předsednictvo Rady VŠ  
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a) příprava Národních priorit výzkumu 

Usnesení: 

Rada VŠ apeluje na vládu ČR, aby zajistila maximální transparentnost procesu přípravy 
Národních priorit výzkumu. Zejména žádá, aby průběžně zveřejňovala veškeré zásadní 
dokumenty, které s přípravou priorit souvisí.“ 

b) Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 

Usnesení: 
Rada VŠ apeluje na Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby neprodleně dokončila proces 
hodnocení výsledků výzkumných organizací 2011. Žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, 
aby zabezpečila transparentní hodnocení i v dalších letech a navrhla odpovídající 
institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení dosavadních výsledků 
na základě platné právní úpravy. Rada VŠ je připravena spolupracovat s Radou pro 
výzkum, vývoj a inovace při přípravě nových systémů hodnocení i financování výzkumu.“ 
Rada VŠ podporuje schválení Metodiky hodnocení 2012 vládou. Rada VŠ žádá, aby 
penalizace nebyla uplatněna na opravené údaje o výsledcích. 
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Příloha 7 

Rezoluce členů akademické obce České zemědělské 
univerzity v Praze 

 
My, členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze, 
vyjadřujeme vážné znepokojení nad obsahem, formou a zvláště pak 
způsobem projednávání navrhovaných věcných záměrů zákonů o vysokých 
školách a o finanční pomoci studentům! 
 
Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze prohlašují, že 
uvítají a podpoří reformy vysokého školství v České republice, jejichž cílem 
bude jeho další rozvoj, modernizace a zvyšování kvality. Jsou však 
přesvědčeni, že tento cíl nemůže být naplňován v současnosti předkládanými 
návrhy věcných záměrů výše uvedených zákonů, které jsou výsledkem 
absence odborné diskuse mezi MŠMT ČR a akademickou veřejností. Tyto 
věcné záměry zákonů zcela postrádají odbornou argumentaci zdůvodňující 
likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol. Neuvádějí ani 
důvody, proč byla dána přednost politickým a komerčním zájmům před 
akademickou svobodou a před právem na vzdělání každého občana ČR. 
 
Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze vyjadřují 
jednomyslně názor, že přijetí těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů 
povede k nevratnému poškození českého vysokého školství! 
 
Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze se připojují 
k prohlášením akademických obcí veřejných vysokých škol odmítajících 
předkládané návrhy věcných záměrů zákonů. Současně deklarují svoji 
připravenost a ochotu koordinovat další postoje a akce s těmito vysokými 
školami a univerzitami. 
 
Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze žádají Vládu 
České republiky, aby odmítla projednávat předkládané věcné záměry 
dotčených zákonů. Žádáme  jejich nové vypracování s hledáním odborně 
podložených východisek a cílů ve věcné diskuzi, do které se akademická obec 
České zemědělské univerzity v Praze aktivně zapojí. 
 
 
 
 
        v Praze dne 14.2.2012 

 
 


