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Věc: Zápis ze setkání vedení FAPPZ s akademickou obcí a zaměstnanci fakulty  
 
 
 
Program jednání: 
1) seznámení s výsledky voleb do akademického senátu FAPPZ a ČZU v Praze 

2) vystoupení děkana FAPPZ, proděkana pro vědu 
3) diskuse 
 

 

ad 1)  

S výsledky voleb do AS FAPPZ seznámil přítomné sen. Hnilička.  

 

ad 2)  

Prof. Tlustoš seznámil přítomné s dosavadní činností ve funkci děkana a s koncepcí rozvoje 

fakulty. Dále pohovořil o postupu rekonstrukce pavilonů A a B, stavby mezifakultního centra 

environmentálních věd (MCEV II) a rozvoje libosadu. Dále vystoupil prof. Rada, proděkan 

pro vědu, výzkum a doktorské studium, a představil současný způsob hodnocení výsledků 

vědy a výzkumu. 

 

ad 3) 

Ing. Faměra: Proč jsou v novém objektu (MCEV II) místnosti katedry rozděleny do více 

pater? Odpověď: Podstatný je přesun do významně kvalitnějších prostor, než jsou prostory 

stávající. Pracoviště jsou rozdělena kvůli architektonickému oddělení částí „laboratoře“ a 

„kanceláře“. Dalším důvodem byla nutnost dohody s FŽP. 

 

doc. Kalous: Existují statistiky, kde jsou přepočítány výstupy z VaV na jednoho pracovníka? 

Údaj by byl lépe vypovídající při srovnání s dalšími fakultami. Odpověď: Při přepočtu na 

jednoho pracovníka je nejlepší FLD. Na FAPPZ připadá 1,34 článku s IF na jednoho 

pedagogického pracovníka.  

 

Ing. Kazda: Jak budou přerozdělovány místnosti v hlavní budově FAPPZ, které se uvolní po 

přestěhování kateder do nových budov? Odpověď: Proběhl audit místností na FAPPZ a 

uvolněné místnosti budou přerozděleny katedrám podle počtu pracovníků a prostor, které mají 

v současné době k dispozici. 

Ing. Kazda: Vzhledem ke snižujícímu se rozpočtu, bude dostatek finančních prostředků na 

provoz fakulty i s novými prostory? Odpověď: Nové prostory by měly být energeticky méně 

náročné. V celofakultním rozpočtu je počítáno s provozem nových budov. 

 

prof. Vašák: Oceňuje rozvoj fakulty s ohledem na stavební činnost. Problematika systému 

hodnocení výkonů pracovišť, odborná činnost je velmi málo hodnocena. Je systém hodnocení 

výkonů v pořádku? Odpověď: Je nutné hospodařit s objemem peněz, který je přidělován 

podle hodnocení výsledků výzkumných organizací podle platné metodiky Rady vlády, pak 
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jsou podle podobné metodiky přerozdělovány prostředky na jednotlivá pracoviště. Finance 

získané doplňkovou činností zůstávají katedrám, proto tyto činnosti nejsou fakultou dále 

ohodnoceny.   

 

 

 

Zapsala sen. Vlková 

 

 

 

Ověřili: prof. Tlustoš, prof. Rada a senátoři FAPPZ 


