
 

 - 1 - 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Akademický senát 

 

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

Č.j.: 6/2012 V Praze, dne 24.10.2012 

 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.10.2012 
 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: J. Tůma, doc. Sus, Dr. Drábek, doc. Rajmon 

Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 

 
Program jednání: 
1) seznámení s novými členy senátu 

2) diskuze k zaslanému materiálu - podmínky pro přijetí ke studiu na rok 2013  

3) úprava složení pracovních komisí  
4) informace ze zasedání velkého senátu  

5) různé  
 

ad 1)  

Předseda senátu představil nové senátory. 

 

ad 2) 

Doc. Hejnák seznámil senátory s materiálem k přijímacímu řízení pro akademický rok 

2013/14, viz příloha 1. Odpověděl na dotazy senátorů. Kriteria pro přijetí ke studiu jsou 

přiměřená k naplnění stavu studentů na fakultě, zahraniční uchazeč musí při přijímacím řízení 

prokázat schopnost komunikovat v českém jazyce, cizojazyčné programy jsou naplňovány 

studenty ze studijních programů Erasmus. Na webové stránky fakulty bude umístěna 

informace o možnosti získat prospěchové stipendium. Studenti programů vyučovaných 

v anglickém jazyce musí být schopni předmět zvládat v daném jazyce. Seznámení se 

stanoviskem vedení fakulty k dopisu Bc. Vondráčkové (příloha 2), senát bude problematiku 

přijímacích zkoušek do oboru zahradní tvorba dále řešit.  

hlasování o schválení dokumentu k přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/14:  

pro 17 proti 0 zdrželi se 0 

 

ad 3) 

Komise pro studentské záležitosti. Návrh na předsedu: Ing. Jan Nevoral. 

hlasování: pro 16 proti 0 zdrželi se 1 

Členové komise se stali noví senátoři z řad studentů. 

 

ad 4) 

Schválení vzniku nové fakulty, viz přiložený materiál, o názvu se bude ještě rozhodovat na 

AS ČZU. Informace o úpravě „Řádu výběrového řízení“ – původní z roku 1999. Zavedena 

nová pozice postdoktorand. Ve výběrové komisi musí zasedat člen AS, který není členem 

příslušné katedry. Děkan po zvolení musí do 6 měsíců vypsat výběrová řízení na pozice 

vedoucích kateder. Připomínka Ing. Kožnarové: měly být nejprve seznámeny fakultní senáty a 

jejich připomínky měly být zapracovány univerzitním senátem. Prof. Šantrůček vznesl dotaz, 

zda se týká jen vedoucích kateder či dalších univerzitních zařízení.  
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ad 5) 

Ing. Česká vznesla dotazy k nově vzniklé Duchovní správě (DS) pro akademickou obec ČZU 

v Praze. Kdo z vedení ČZU vstoupil v jednání? Bylo zřízení DS konzultováno s právníky? 

Proč nebyly informovány senáty (první informace ze Suchdolských listů 2.9.2012 a Zpravodaj 

ČZU v Praze 3/2012)? Místnost na SIC je pronajímána za finanční odměnu?  

Do dalšího zasedání AS budou zjištěny odpovědi.  

 

Bc. Bartíková vznesla dotaz, zda již proběhla akreditace studijního oboru/programu Zahradní 

architektura.  

 

 

 

Zapsala doc. Vlková 

 

 

 

Ověřil: Ing. Orsák 
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Příloha 1 

 

Přijímací řízení pro studium v akademickém roce 2013/2014  
na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  

ČZU v Praze 
 
Přihlášky ke studiu bakalářských i navazujících magisterských programů musí 
uchazeč odeslat elektronicky v termínu od 17. prosince 2012 do 31. března 
2013. 
 
Přijímací zkoušky do bakalářských programů se budou konat od 18. 
do 21. června 2013 a v náhradním termínu 24. června 2013.  
 
Informace o přijímacím řízení a jednotlivých akreditovaných bakalářských studijních 
programech a oborech najdou uchazeči o studium v brožuře „Informace o studiu na 
FAPPZ ČZU 2013/2014“, ve stejnojmenném letáku a také na internetových adresách 
http://www.af.czu.cz/cs (resp. www.fappz.czu.cz/cs) a http://www.agrobiologie.cz.  
 
K přípravě na přijímací zkoušky budou zájemcům o studium k dispozici publikace 
„Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie - FAPPZ ČZU v Praze“ a 
„Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU v Praze“. 
 
Uchazeči o bakalářské studium na FAPPZ budou přijímáni do níže uvedených 
studijních programů podle uvedených kriterií.  
 

Bakalářské studium teoreticky zaměřené  

 
Program - Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova – prezenční, kombinované, 
Program - Udržitelné využívání přírodních zdrojů – prezenční, kombinované, 
Program - Sustainable Use of Natural Resources – prezenční, 
Program - Agriculture and Food – prezenční.  
 
● písemný test z biologie – maximálně 100 bodů 
● písemný test z chemie – maximálně 100 bodů 
 
Maximální počet získaných bodů je 200. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu 
získaných bodů. 
 

Bakalářské studium profesně zaměřené  

http://www.af.czu.cz/cs
http://www.fappz.czu.cz/cs
http://www.agrobiologie.cz./
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Program: 
Fytotechnika      – prezenční, kombinované 
Zahradnictví       – prezenční, 
kombinované 
Zootechnika       – prezenční, kombinované 
Ekologické zemědělství     – prezenční, kombinované 
Veřejná správa v zemědělství a krajině           – prezenční, kombinované 
 

 písemný test z biologie - maximálně 100 bodů  
 
Maximální počet získaných bodů je 100. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu 
získaných bodů. 
 
Písemnou část přijímacího řízení děkan promine uchazečům, kteří absolvovali novou 
maturitní zkoušku (v roce 2011 a později), v rámci které nekonali žádnou opravnou 
zkoušku a dosáhli některého z hodnocení uvedených v tabulce: 
  
Název 
programu 
 
 
 
 

Název oboru Prostý aritmetický průměr 
hodnocení ze všech 
povinných zkoušek nové 
maturitní zkoušky  

Hodnocení nepovinné 
zkoušky z biologie nebo 
chemie ve společné části 
nové maturitní zkoušky 
v procentních bodech 
nejméně 

Bakalářské studium teoreticky zaměřené 

Zemědělství, 
zahradnictví a 
rozvoj 
venkova 

Chovatelství ≤   2,5 51 

Pěstování rostlin ≤   2,5 51 

Produkční a okrasné 
zahradnictví 

≤   2,5 51 

Rostlinolékařství ≤   2,5 51 

Rozvoj venkova ≤   2,5 51 

Kvalita produkce ≤   2,5 51 

Výživa a potraviny ≤   2,0 68 

Udržitelné 
využívání 
přírodních 
zdrojů 

Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů 

≤   2,5 51 

Sustainable 
Use of Natural 
Resources 

Sustainable Use of 
Natural Resources 

≤   2,5 51 

Agriculture 
and Food 

Agriculture and Food ≤   2,5 51 

Bakalářské studium profesně zaměřené 

Fytotechnika Rostlinná produkce ≤  2,5 51 

Zahradnictví 

Zahradnictví ≤  2,5 51 

Trávníkářství ≤  2,5 51 

Zahradní a ≤  2,0 68 
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krajinářské úpravy 

Zootechnika 

Živočišná produkce ≤  2,5 51 

Chov koní ≤  2,0 68 

Kynologie ≤  2,0 68 

Speciální chovy ≤  2,0 68 

Zoorehabilitace a 
asistenční aktivity se 
zvířaty 

≤  1,25 84 

Ekologické 
zemědělství 

Ekologické 
zemědělství 

≤   2,5 51 

Veřejná 
správa 
v zemědělství 
a krajině 

Veřejná správa 
v zemědělství a 
krajině 

≤  2,5 51 

 
Nárok na přijetí bez přijímací zkoušky na vybraný bakalářský obor mají 
uchazeči, kteří se umístí na předních místech v krajském nebo celostátním kole níže 
uvedených předmětových soutěží vyhlášených MŠMT jako jediným vyhlašovatelem 
(typ A):  
1. Chemická olympiáda – kategorie SŠ A, B, C a SŠ s odborným zaměřením E 
  
2. Biologická olympiáda – kategorie SŠ A, B 
 
Podmínkou je předložení dokladu (osvědčení) o umístění v krajském nebo 
celostátním kole některé z výše uvedených soutěží.  
 
Studenti přijatí na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT budou v  
prvním ročníku studia podpořeni stipendiem vypláceným měsíčně, vždy se zpětnou 
platností, ze stipendijního fondu fakulty v následující výši:  

 první místo v celostátním kole soutěže: 5 000,- Kč; 

 druhé místo v celostátním kole soutěže: 4 000,- Kč; 

 třetí místo v celostátním kole soutěže: 3 000,- Kč; 

 další přední umístění v celostátním kole soutěže: 2 000,- Kč; 

 první místo v krajském kole soutěže: 2 500,- Kč; 

 druhé místo v krajském kole soutěže: 2 000,- Kč; 

 třetí místo v krajském kole soutěže: 1 500,- Kč; 

 další přední umístění v krajském kole soutěže: 1 000,- Kč. 
V případě přerušení nebo ukončení studia nárok na stipendium zaniká.  
 
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských programů se budou konat 
v závislosti na vybraném oboru 13. a 17. června 2013 a v náhradním termínu 24. 
června 2013. 
 
Informace o přijímacím řízení a jednotlivých akreditovaných studijních programech a 
oborech navazujícího magisterského studia najdou uchazeči v brožuře „Informace 
o studiu na FAPPZ ČZU 2013/2014“, ve stejnojmenném letáku a také na 
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internetových adresách http://www.af.czu.cz/cs (www.fappz.czu.cz/cs) a 
http://www.agrobiologie.cz.   
 
Na internetové adrese http://obory.agrobiologie.cz (nebo http://www.af.czu.cz/cs/?r=584) 
jsou u navazujících magisterských studijních oborů zveřejněny požadavky 
k přijímacímu řízení (tematické okruhy k přijímacím zkouškám). 
 
Uchazeči o navazující magisterské studium na FAPPZ budou přijímáni do níže 
uvedených studijních programů podle uvedených kritérií. 
 

Navazující magisterské studium   

Program: 

Zootechnika                     – prezenční, 
kombinované 

Fytotechnika                                – prezenční, 
kombinované 

Ekologické zemědělství                                                                    – prezenční, 
kombinované 

Zahradnictví                      – prezenční 

Rostlinolékařství                     – prezenční 

Genové technologie a šlechtění                               – prezenční 

Rozvoj venkova a zemědělství                       – prezenční, 
kombinované 

Kvalita a zpracování zemědělských produktů                            – prezenční 

Péče o biosféru                    – prezenční, 
kombinované 

Hodnocení a ochrana půdy                               – prezenční 

Natural Resources and Environment                 – prezenční 

Sustainable Agriculture and Food Security                – prezenční 

Natural Resources Management and Ecological Engineering      – prezenční 
(společný studijní program, tzv. Joint Degree Programme, 
 s univerzitou BOKU Vídeň) 

  

 písemná zkouška (test) z předpokladů ke studiu daného programu – 
maximálně 100 bodů  

 

http://www.af.czu.cz/cs
http://www.fappz.czu.cz/cs
http://www.agrobiologie.cz./
http://www.af.czu.cz/cs/?r=584
http://www.af.czu.cz/cs/?r=584
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V rámci přijímacího řízení bude bodově ohodnocen i výsledek bakalářského studia 
jako prostý aritmetický průměr vypočítaný ze všech předmětů za celé bakalářské 
studium:  
● průměr ≤ 1,30…………………….. 30 bodů 
● průměr 1,31 ≤ 1,50………………..15 bodů 
 
Maximální počet získaných bodů je 130. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu 
získaných bodů. 
 
Písemnou část přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může 
děkan prominout. 
 
Pro studium v oboru Zahradní tvorba v programu Zahradnictví absolvují všichni 
uchazeči talentovou zkoušku, která se skládá z písemného testu z předpokladů ke 
studiu, poznávacího testu rostlin (česky a latinsky), kresby v plenéru (areálu ČZU), 
abstraktní kompozice dle propozic zadání a vlastní práce (uchazeči předloží ukázku 
svých vlastních výtvarných prací na formátu A3 nebo ve formě portfolia).  
 
Bodové hodnocení maximálně: písemný test z předpokladů ke studiu 20 bodů, 
poznávací test rostlin 20 bodů, kresba v plenéru 25 bodů, abstraktní kompozice 25 
bodů a portfolio vlastních výtvarných prací uchazeče 10 bodů. Maximální počet 
získaných bodů v talentové zkoušce je 100. Maximální celkový počet získaných 
bodů, včetně bodů za bakalářské studium, je 130. Přijati budou uchazeči v pořadí 
podle počtu získaných bodů. 
 
Bodovou hranici pro přijetí do bakalářských i navazujících magisterských 
studijních programů a oborů stanoví hlavní přijímací komise dne 28. června 
2013. 
 
Pro akademický rok 2013/2014 může děkan FAPPZ ČZU v Praze vyhlásit i 2. kolo 
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních 
programů. Informace bude zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách 
fakulty nejpozději 31. července 2013. 
   
Dle počtu uchazečů a výsledků přijímacího řízení bude ke studiu jednotlivých 
programů přijat maximálně tento počet studentů: 

Bakalářské studium  

                forma 
          prezenční      kombinovaná 
Program  
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova   300  80 
Udržitelné využívání přírodních zdrojů   120  50  
Sustainable Use of Natural Resources     25   x    
Agriculture and Food        25   x    
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Fytotechnika         60  50 
Zahradnictví        200          100 
Zootechnika        600           300 
Ekologické zemědělství        75   50 
Veřejná správa v zemědělství a krajině             100          100 
 

Navazující magisterské studium   
Zootechnika         140          120 
Fytotechnika           50  40  
Ekologické zemědělství                                                           50 40 
Zahradnictví           80   x 
Rostlinolékařství         40   x 
Genové technologie a šlechtění      50   x 
Rozvoj venkova a zemědělství       60  60 
Kvalita a zpracování zemědělských produktů    40   x 
Péče o biosféru         70  50 
Hodnocení a ochrana půdy       20   x 
Natural Resources and Environment      20   x 
Sustainable Agriculture and Food Security     20   x 
Natural Resources Management and Ecological Engineering     20   x 
 
Každý obor bakalářského studia bude otevřen pro 20 a více posluchačů, každý 
obor navazujícího magisterského studia bude otevřen pro 10 a více posluchačů.  
 
6) Přijímání cizinců se řídí stejnými pravidly jako přijímání občanů ČR. Pro 
přijetí do studijních programů vyučovaných v češtině může být ověřena jejich 
schopnost studovat v českém jazyce. 
 
 

V Praze dne 1. listopadu 2012 

 

 

 

 prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
 děkan  

 

 

 

  
 


