Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz
Č.j.: 3/2013

V Praze, dne 24.4. 2013

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 24.4.2013
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: prof. Borůvka, Ing. Křivohlávková, Tůma
Hosté: prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová
Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Program jednání:
1) Výroční zpráva o činnosti FAPPZ za rok 2012
2) Zpráva o hospodaření za rok 2012
3) Návrh rozpočtu na rok 2013
4) Různé

ad 1)
Projednání připomínek k výroční zprávě. Připomínky zodpověděl pan děkan.
Formální chyby budou opraveny.
Ve výroční zprávě zůstává místo doc. Jursík, Ing. Jursík. V roce 2012 nebyl docentem.
Procentuální disproporce u hodnocení studijní a pedagogické činnosti – bude opraveno.
Pokles studentů v „teoretických“ Bc. studijních programech, jak pokles řešit? Je dáno zájmem
studentů, chtějí se vyhnout teoretickým předmětům. Vysoký zájem je o potraviny a výživu.
Propad v počtu studentů v Mgr. studijních oborech oproti Bc. studiu. Do Mgr. oborů je nutné
vybírat kvalitní studenty. Studenti sami zhodnotí, že pokračování ve studiu pro ně není
vhodné a do Mgr. oborů se nepřihlásí.
Tabulka Počet studentů k 31.10.2012. Objasnění počtu nefinancovaných studentů a celkových
počtů studentů.
Tabulka 10 v závorce +28 – jsou to studenti letní školy. Bude upraveno, aby bylo zřejmé, o
jaké studenty se jedná.
Přístup do Libosadu: bude otevřeno pro veřejnost v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Pro
výuku individuálně. Senát podporuje vstup na kartu.
Jaká je zaměstnanost absolventů? Zveřejněno v Lidových novinách podle zprávy Ministerstva
práce a sociálních věcí. Jedná se o 3-4 % absolventů.
Proč nejsou všechny oficiální dokumenty fakulty zveřejňovány v anglickém jazyce (např.
vyhlášení studentské vědecké konference)? Je nutné k zahraničním studentům přistupovat
individuálně. Je snaha vypracovávat dokumenty i v anglickém jazyce.
Proč není kontrolována úroveň znalosti anglického jazyka Erasmus studentů? Má prověřovat
vysílající organizace. Pokud student nezvládá studovat v anglickém jazyce, nesplní
požadavky předmětu a nebude mu udělen zápočet či zkouška. Konkrétní připomínky
směřovat na proděkana prof. Soukupa. Informovat o problému vysílající univerzitu.
Bude mít fakulta prostory na Mezifakultním centru environmentálních věd II? Je v jednání.
Zpráva postrádá závěr, jasné shrnutí vizí, priorit a konkrétních cílů. Jedná se o konstatování
skutečností za rok 2012, celkové zhodnocení je vhodné zařadit, vize do dokumentu nepatří.
Prof. Šantrůček: Jak je určován počet financovaných studentů ministerstvem? Podle metodiky
MŠMT, podle výkonů fakulty. Budou zachovány pozice vědecko-pedagogických pracovníků?
Je na rozhodnutí vedoucího katedry zda vypíše místo pro odborného asistenta nebo vědecko-1-
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pedagogického pracovníka. Jak motivovat vedoucí kateder k podpoře obhajob profesur a
docentur kmenových pracovníků fakulty? Zvýšení finanční motivace není v současné době
nutná, jedná se o prestižní záležitost a vedení fakulty podporuje zvyšování kvalifikace
pracovníků.
ad 2)
JUDr. Krajhanzlová okomentovala důležité body zprávy. Převoditelné prostředky budou
vráceny katedrám. Dotace musí být profinancovány v daném roce. Bylo přiděleno méně
prostředků na stipendia doktorandů a ubytovací stipendia. Muselo být dotováno z provozu
fakulty. Prostředky pro U3V a studenty se specifickými potřebami nebyly dočerpány, budou
převedeny a profinancovány ve stejné oblasti. Některé investice (např. zateplení,
demonstrační a pokusná stáj) byly částečně dotovány rektorátem.
Prof. Šantrůček: Jak bylo vypočítáno snížení nákladů na děkanát? Náklady na provoz
děkanátu byly sníženy stejně jako náklady na provoz ostatních pracovišť. Financuje se i
z vlastních výnosů (studijní oddělení atd.).
ad 3)
Návrh rozpočtu představil pan děkan. Od roku 2009 je celkový rozpočet snížen o zhruba 55
milionů navzdory zvyšujícím se výkonům fakulty i univerzity. Je snaha o udržení stávajícího
finančního ohodnocení zaměstnanců.
Co znamenají položky U3V a zvýšené náklady na studenty se specifickými potřebami? Jedná
se o nové položky vytvořené ministerstvem. Přidělené prostředky byly stanoveny
ministerstvem výpočtem podle počtu těchto studentů odučených v roce 2012.
Rezervy pro mzdy při zvýšení tarifu zaměstnanců a pro úhradu nemocenské, jak bylo
stanoveno? Stanoveno odhadem.
Proč byla ponížena položka na zahraniční styky? Souvisí se snižováním celkových prostředků
na fakultě. Jedná se minimální prostředky, které se využívají pro „zahraniční styky“. Ostatní
provozní prostředky jsou přiděleny na jednotlivá pracoviště.
Co znamená projekt pro motivaci studentů k zrychlenému plnění úkolů? Týká se doktorských
studijních programů. Ve specifickém výzkumu je nutno financovat formou projektů. Projekt
zpracuje prof. Jílek a budou do něj zařazeni všichni studenti DSP. Z projektu jim bude
hrazeno zvyšování stipendií a motivační odměny.
Prof. Šantrůček: Z 50 % se rozdělují prostředky podle systemizace a z 50 % podle výkonů ve
VaV, jak přesně je výpočet prováděn? Jedná se o finance na rozvoj výzkumné organizace a je
zohledňován zejména výzkum jednotlivých pracovišť.
Doc. Rajmon: Na co se vztahuje položka účelová činnost? Školní podniky v Lánech a
Kostelci.
Ing. Kožnarová: Do zprávy hospodaření za rok 2013 uvést výsledky projektu pro motivaci
studentů k zrychlenému plnění úkolů.
hlasování o schválení zprávy o hospodaření za rok 2012: pro 17 proti 0 zdrželi se 0
hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2012: pro 17 proti 0 zdrželi se 0
hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2013: pro 17 proti 0 zdrželi se 0
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ad 4)
Bc. Jandl: Uvažuje se o modernizaci poslucháren? El. přípojky pro počítače atd. Dr. Mikšík
informoval o plánu rekonstrukcí. Hotová je posluchárna IV. Rekonstrukce jsou postupné a je
snaha i o zlepšení připojení v celých prostorách fakulty.
Jsou dotazníky o studiu skutečně anonymní? Ing. Česká informovala, že u některých studentů
se zobrazují odpovědi dotazníku. Dr. Mikšík zjistí, jak dotazníky přesně fungují.
Hodnocení oponování bakalářských prací. Dr. Orsák zjistí, jak bude hodnoceno. Ing.
Kožnarová upozornila, že není správné oponovat na stejné katedře.
Dr. Mikšík informoval o sestavování rozpočtu na ČZU.
Byly přiděleny prostředky pro rekonstrukci datové sítě. Plánuje se rekonstrukce pavilonů A a
B.

Zapsala doc. Vlková

Ověřil: Dr. Orsák
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