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Č.j.: 12/2013 V Praze, dne 22.11. 2013 

 
 
Věc: Zápis ze zasedání AS FAPPZ ze dne 22. 11. 2013 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Hosté: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. 
 
Program: 1. Diskuse s kandidátem na děkana fakulty, 

                2. volba děkana FAPPZ. 

 
Ad 1) prof. Šantrůček: Jaký je schodek v rozpočtu fakultu, je to 50 milionů?  
Odpověď: Jednalo se o rozdíl v rozpočtu 55 milionů oproti roku 2009. Pan děkan specifikoval 
zdroje financování fakulty.  
prof. Šantrůček: Problematika přerozdělování finančních prostředků na univerzitě. Věda a 
výzkum nemohou udržet financování fakulty. 
Odpověď: Právě díky vysokému počtu publikací, může fakulta získat více finančních 
prostředků při přerozdělování financí na univerzitě. Fakulta nemůže získat více prostředků za 
studenty, protože počet dotovaných studentů je jasně dán. Plánování je velmi obtížné kvůli 
nejasnostem v úpravách VŠ zákona.  
prof. Šantrůček: Proč jsme opustili „manažerské dny“? Relativně levný způsob propagace 
fakulty (80-100 tis. Kč). JČU obsadila toto místo. 
Odpověď: Pokud je fakulta schopna zajistit odbornou náplň akce, nechce takové akce dotovat 
ještě finančně. 
prof. Šantrůček: Jak daleko je fakulta s přípravou elektronické kontroly docházky 
zaměstnanců? 
Odpověď: Systém je v přípravě, vedení shromažďuje informace a nabídky. Systém 
elektronické kontroly docházky zaměstnanců byl zaveden na KZR.     
 
Ing. Nevoral: Je do budoucna plánováno zrušení „praktických“ bakalářských programů? 
Budou se teoretické předměty zařazovat na počátek studia?  
Odpověď: Čeká se na nové znění VŠ zákona, pak lze provést úpravu. Studenti si vybírají 
obory, u kterých mají vyšší šance studium dokončit, tzn. „praktické“ kde je méně teoretických 
předmětů. Při přechodu na magisterské studium si ovšem musí teoretické předměty doplnit. 
Úprava je nutná. Teorie musí být vyučována před odbornými předměty. Nelze však nastavit 
systém jako v minulosti a zařadit více „těžkých“ předmětů do prvních ročníků, protože do 
dalších ročníků by pokračovalo příliš málo studentů. 
 
prof. Borůvka: Jaká je vize obsazování nových budov?  
Odpověď: Pavilon AB bude vyhrazen pro zootechnické obory a uvolněné místo bude 
rozděleno mezi další pracoviště zejména podle jejich velikosti. Část je nutné věnovat archivu 
fakulty. V plánované budově MCV II by měla mít fakulta polovinu prostorů, ale výstavba je 
ve fázi plánování. 
 
Ing. Drábek: Uvažuje se o střešních nástavbách? 
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Odpověď: Pokud budou vybudovány plánované budovy, nejsou střešní nástavby nutné. Není 
to plánováno.  
 
Ing. Kožnarová: Jsou v nových prostorech plánovány i učebny.  
Odpověď: Ano, v nových budovách jsou plánovány i učebny, asi o velikosti 60 studentů.  
Prof. Šantrůček nabádá k ostražitosti při obsazování MCV II.  
 
prof. Matula: Přednesl otázky vzešlé z AO. 
Nepřítomnost členů volební komise na zasedání AO bylo negativně hodnoceno. 
Členové AO se obávají své připomínky sdělit veřejně. 
Odpověď: Vedení fakulty je otevřené připomínkám a otázkám. 
 
Jaké jsou jasné cíle rozvoje fakulty? 
Odpověď: Cíle jsou udržet počty studentů, ale i kvalitu studia. Udělování prospěchových 
stipendií. V oblasti vědy a výzkumu je nutné získávání externích grantů, zdroj financování 
podle RIV bodů. Další možností získávání financí by mohly být operační programy. 
Mezinárodní aktivity: rozšíření nových oborů. V oborech vyučovaných v českém jazyce musí 
studovat pouze studenti, kteří se česky domluví, ostatní musí studovat obory v anglickém 
jazyce. Spolupráce s praxí: poradenství pro praxi. MZe má diskriminační podmínky pro 
univerzitu, probíhají vyjednávání.  
 
Jak chce vedení řešit pokles studentů do budoucna? 
Odpověď: Propagace, příprava jasných informačních materiálů. Aktivní účast proděkanů na 
zahraničních akcích.  
 
Jak chce vedení využít mezinárodní spolupráce při získávání zahraničních studentů?  
Odpověď: Je nutné přesvědčit v zahraničí o kvalitě vzdělávání na fakultě. Získávání studentů, 
kteří si studium budou platit. Pokud budou studenti dobří, budou zpětně odměňováni. Aktivní 
propagace v zahraničí. Motivovat zaměstnance, aby přivedl zahraniční studenty.  
 
Proč vedení lépe nekontroluje propagační a informační materiály fakulty a informace o 
studijních programech? 
Odpověď: Fakultní materiály jsou kontrolovány na různých úrovních. Připomínky jsou 
zapracovávány. Některé univerzitní materiály mohou být vydány i bez fakultní kontroly. 
  
K malým pracovištím se chová vedení fakulty likvidačně. 
Odpověď: Systemizace je jasně dána a podle získaných bodů jsou přidělovány finanční 
prostředky. Pravidla jsou transparentní. Není možné velkým pracovištím vzít a dát prostředky 
malým. Katedry by se pak rozdělovaly, protože by bylo výhodnější být malým pracovištěm. 
Specializované pracoviště se mohou více zaměřit na vědu a publikace. 
 
Je stále vzdělávání jednou z priorit fakulty, tak abychom vychovávali odborníky pro praxi, 
nebo budeme jen dělat vědu? 
Odpověď: Velmi obtížné je plánovat, pokud není jasné znění VŠ zákona. Nechceme přijít o 
případné zařazení mezi výzkumné univerzity. 
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Poznámka Ing. České: prof. Matula měl tyto dotazy odmítnout, protože uvedená problematika 
je projednávána na různých úrovních a členové AO se nezajímají o dění na fakultě, nečtou 
zápisy ze senátů. 
 
prof. Šantrůček: Vyjádřil výhradu k plošným výběrovým řízením při každém funkčním 
období.  
Pan děkan s tímto postupem souhlasí. 
 
Ing. Kožnarová: Na fakultě jsou i zaměstnanci, kteří nejsou členy AO. Bylo by vhodné 
rozšířit pozvání pro všechny zaměstnance, nejen členy AO. 
Chystají se změny ve vedení fakulty?  
Odpověď: Pozvánka bude rozšířena pro všechny zaměstnance. Otázku změn ve vedení fakulty 
ponechávám otevřenou. 
 
prof. Šantrůček: Jak správně oslovovat univerzitní funkcionáře.  
 
Ad 2) Ing. Hnilička seznámil senátory s průběhem tajné volby děkana. Pokud bude u jména 
kandidáta křížek = souhlasím. Pokud bude jméno přeškrtnuto = nesouhlasím. Pokud bude 
lístek nezměněn = zdržel se hlasování. Pokud bude lístek označen jiným způsobem = neplatný 
hlas. 
Senátoři odsouhlasili tento průběh volby. 
 
Volbě děkana bylo přítomno 21 senátorů. Na základě Statutu ČZU a Volebního a jednacího 
řádu AS FAPPZ hlavy 5, odst. 7 bylo přítomno nejméně 2/3 všech členů AS FAPPZ. 
 
Volební komise ověřila, že urna s návrhy kandidátů na funkci děkana fakulty byla 
neporušená. Po jejím otevření zde bylo nalezeno 21 volebních lístků, z toho bylo: 
18 hlasovacích lístků kladných, 
2 hlasovací lístky záporné, 
1 hlasovací lístek zdržel se hlasování. 
 
Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. obdržel 18 kladných hlasů. Což představuje 85,71 %. 
 
Dle zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách, ve znění pozdějších právních předpisů, 
Statutu ČZU a Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ hlavy 5, odst. 8 volební komise 
Akademického senátu FAPPZ konstatuje, že děkanem Fakulty agrobiologie, potravinových a 
přírodních zdrojů se v 1. kole volby děkana stal: 
 

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.  
 
 
 
 
Ověřila:                                                                              Zapsal: 
              doc. Ing. Eva Vlková, Ph.D.                                           Ing. František Hnilička, Ph.D.   


