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Č.j.: 2/2013 V Praze, dne 26. 2. 2013 

 
 
Věc: Zápis ze shromáždění akademické obce FAPPZ dne 26.2.2013 
 
 
Vystoupili: prof. Tlustoš, Dr. Orsák 
Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 
 
Program jednání: 
1) Úvod – Dr. Orsák 
2) Přestavení členů AS FAPPZ, seznámení s činností – Dr. Orsák 
3) Zhodnocení uplynulého akademického roku – prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
4) Různé, diskuse 
 
ad 2) 
Komunikace mezi AS FAPPZ a AS ČZU je na velmi dobré úrovni zejména díky Dr. 
Mikšíkovi a předsedům obou senátů. 
28.2.2012 – účast ČZU na Noci univerzit 
29.2.2012 – účast na protestní akci Pochod Prahou 
15.1.2013 – pracovní setkání předsedů senátů ČZU s rektorem 
Ostatní – jednotlivé zápisy ze zasedání AS FAPPZ (nástěnka, web) 
Plánované aktivity: Setkání vedení a AS FAPPZ se studenty na detašovaných pracovištích. 
Úprava jednacího a volebního řádu AS FAPPZ v souladu s Vysokoškolským zákonem. 
Předseda senátu vyzval členy AO k zasílání námětů k projednávání na zasedáních AS. 
 
ad 3) 
Pedagogika: Informace o počtech uchazečů, přijatých, zapsaných a studujících studentů a 
absolventů. Na fakultě studuje 8 % nefinancovaných studentů. Informace o výsledcích SZZ, 
úspěšnosti studentů v jednotlivých typech a formách studia, pravděpodobnost přijetí uchazečů 
na FAPPZ (zdroj: Lidové noviny), uplatnění absolventů.  
Nutnost zvýšit procento studentů, kteří úspěšně projdou studiem a zakončí ho závěrečnou 
zkouškou. 
Výzkum: Informace o financování fakultního výzkumu z jednotlivých zdrojů, o bodovém 
hodnocení publikačních výstupů, o procentu zaměstnanců a doktorandů podílejících se na 
publikacích. Porovnání hodnocení výzkumu na příbuzných univerzitách. Nutnost získávání 
externích finančních zdrojů a publikování. 
Zahraničí: Počet studentů, kteří vyjíždějí studovat v rámci LLP Erasmus je stále nízký. 
Získávat více finančních prostředků pro hrazení stáží pracovníků fakulty. Informace o nově 
akreditovaných programech vyučovaných v anglickém jazyce. Účast na letních školách a 
mezinárodní studentské konferenci. 
Rozvoj: Informace o otevření zrekonstruované Demonstrační a pokusné stáje, nové kryté hale 
pro techniku na školním pozemku. Byl vybudován nový včelín, vystavěna krytá jízdárna a 
rozšířené stání pro koně. Byla zateplena západní stěna hlavní budovy FAPPZ. Probíhá 
rekonstrukce části stanice Červený Újezd, rozšiřování chovu koní v Humpolci. 
Veškeré informace o činnosti FAPPZ za rok 2012 budou k dispozici v Děkanské zprávě.  
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Ad 4) Prof. Bartoš upozornil na možnou diskriminaci studentů ze Slovenska kvůli jazyku. Pan 
děkan odpověděl, že se s takovým jednáním nesetkal. Naopak, fakulta je ke slovenským 
studentům vstřícná a povoluje vypracovávání závěrečných prací ve slovenštině. Pokud by 
k diskriminaci docházelo, je nutné, aby o tom studenti neprodleně informovali vedení fakulty.  
Ing. Švehla (host, absolvent FAPPZ) vznesl dotaz jaký je počet absolventů zootechnických 
oborů. Pan děkan dotaz zodpověděl.  
 
 
 
 Zapsala: doc. Vlková 

 
 
 

                                                                                 Ověřil: Dr. Orsák 
 


