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.: 2/2015

V Praze, dne 8.4.2015

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 8.4.2015

Přítomni: sen. Borůvka, Bouček, Česká, Drešlová, Hakl, Hamouz, Kazda, Hnilička, Koudela,
Matula, Pisarčík, Rajmon, Sus, Šantrůček, Vlásenko, Vlková, Zíka, Zita
Nepřítomni: sen. Frnka, Velechovský
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: JUDr. Krajhanzlová, prof. Tlustoš, Ing. Votruba
Program jednání:
1) Projednání a schvalování Výroční zprávy o činnosti za rok 2014
2) Projednání a schvalování Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014
3) Projednání a schvalování Návrhu rozpoč tu FAPPZ na rok 2015
4) Různé

ad 1)
Pan děkan seznámil stručně senátory s Výroční zprávou o činnosti fakulty za rok 2014.
Upozornil, že limitující je snižující se počet financovaných studentů. Na fakultě je
nevyvážený zájem o jednotlivé studijní obory. Z praxe je zájem zejména o absolventy
klasických zemědělských oborů, zájemců o studium je ovšem málo. Klíčové je získávání
finančních prostředků ve formě grantů z externích zdrojů a publikování. Malý zájem studentů
o studium v zahraničí. Počet výjezdů pedagogů v rámci výuky se zvyšuje.
Byly projednány předem zaslané připomínky senátorů Hniličky a Borůvky k materiálu,
jednalo se zejména o formální připomínky. Připomínky budou zapracovány.
Sen. Matula: Tabulka 13 není kompletní a je uveden chybný počet studentů. Chybí jedna letní
škola, na jejíž organizaci se podílela katedra vodních zdrojů. Sen. Matulou bude zaslána
aktuální informace o počtu studentů z ČZU a letní škole k doplnění dokumentu.
ad 2)
JUDr. Krajhanzlová seznámila senátory s materiálem.
Sen. Hnilička: Z čeho jsou financována ubytovací stipendia? Odpověď: Finanční prostředky
jsou získávány z Ministerstva školství.
Sen. Rajmon: Co se stalo se zůstatkem ze specifického výzkumu? Odpověď: Byl převeden,
určité procento je možné převádět.
ad 3)
Prof. Tlustoš seznámil senátory s dokumentem. Objem finančních prostředků se snižuje,
výrazný je propad oproti roku 2009. Vedení fakulty se snaží udržet stabilní počty
zaměstnanců, náklady na osobní náklady zůstávají stejné jako v roce 2014. Prostředky ze
specifického výzkumu se přerozdělují v rámci interní grantové soutěže a z položky jsou
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financována stipendia doktorandů. V letošním roce bude vyšší položka investice v rámci
rozvoje výzkumné organizace z důvodu intenzivní výstavby.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2014 po zapracování
připomínek
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2014
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2015
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 4)
Sen. Česká: Byla zpracována studie o úspoře finančních prostředků díky zkrácení semestru na
12 týdnů? Zkrácení semestru na FAPPZ bylo zavedeno kvůli sjednocení délky semestru na
celé univerzitě. Bylo projednáváno na AS ČZU, otázka zůstává otevřená.
Doplnění komisí:
Do studentské komise byl za pedagogy delegován sen. Kazda.
Do personální komise byl delegován sen. Hamouz.
Úkol pro předsedy jednotlivých komisí: Vypracovat náplň komisí a zaslat předsedovi AS
FAPPZ do 22.4.2015.
Sen. Hakl: Jak se zachovat, když je student přistižen při výuce v podnapilém stavu?
Doporučení: Studenty proškolit o bezpečnosti práce, kde se uvede zákaz konzumace alkoholu
při výuce. Studenti by měli svým podpisem stvrdit, že byli seznámeni s bezpečností práce. Je
nutné se řídit provozním řádem a předpisy o bezpečnosti práce.
Sen. Rajmon podal informaci ze zasedání Rady vysokých škol. Pracuje se na vyhlášce týkající
se akreditací VŠ.
Sen. Šantrůček vystoupil na téma kumulace funkcí, více bude projednáno na dalším zasedání
senátu.

Zapsala sen. Vlková
Ověřil: senátoři FAPPZ, prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová
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