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V Praze, dne 19.11.2013

Věc: Zápis ze setkání s akademickou obcí dne 19.11.2013
Setkání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Program:
1) Úvod - Ing. Orsák
2) Seznámení s dosavadním průběhem volby, představení kandidáta na funkci děkana - Ing. Hnilička

Představení volební komise, seznámení s harmonogramem a dosavadním průběhem volby.
Kandidaturu na funkci děkana přijal prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Ing. Hnilička seznámil
akademickou obec se životopisem kandidáta.
3) Prezentace prof. Tlustoše

Seznámení s dosavadní činností ve funkci děkana a s koncepcí rozvoje fakulty.
4) Diskuze

prof. Vašák: Jaký je podíl fakulty na RIV bodech? Problematika snižování počtu studentů. Jak
efektivně využít výukové prostory v Humpolci? Jak zlepšit finanční situaci mladých
pracovníku? Jak posílit zájem studentů o „zemědělské obory“?
Podíl fakulty se snižuje, je asi 40 %. Je nutná rekonstrukce pedagogické oblasti pro
zatraktivnění oborů. Snaha o přilákání zahraničních studentů. V Humpolci bude otevřeno
kombinované studium chovu koní a další obory od roku 2014. Rozpočet fakulty se každým
rokem snižuje, navýšení mezd není možné. Je nutné usilovat o externí zdroje financování.
prof. Voříšek: Zvažuje se nový systém hodnocení výkonu v oblasti výuky? Neustále se
zvyšuje počet oborů, ale snižuje se počet studentů ve skupinách.
Prostředky přidělené na jednotlivého studenta se neustále snižují, není možné navyšovat
ohodnocení při výuce malých skupin. Specializace je nutná a žádaná.
prof. Matula: Podobná situace je při výuce v anglickém jazyce. Je nevýhodné učit malé
skupiny studentů, upřednostňuje se masovost. Je zájem o rozvoj problematiky vodních
zdrojů?
Počty studentů v anglicky vyučovaných oborech jsou příliš nízké, obory si na sebe nevydělají.
Je nutné „dotovat“ tuto výuku z celkového rozpočtu. Problematikou vodních zdrojů se
dlouhodobě zabývá FŽP, je obtížné udržet tento obor v rámci univerzity.
Student FAPPZ: Jak plánujete zlepšit propagaci fakulty na středních školách? Bylo by vhodné
zveřejňovat možnosti uplatnění absolventů.
Fakulta se intenzivně snaží o propagaci i ve spolupráci se studentskými organizacemi. Jedná
se o zajímavý námět pro zlepšení propagace.
Prof. Balík vyjádřil podporu současnému děkanovi.
Zapsala doc. Vlková
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