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Č. j.: 5/2016 V Praze, dne 16. 11. 2016 

 

 

 

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 16. 11. 2016 
 

 

Přítomni: sen. Borůvka, Božik, Česká, Drešlová, Hamouz, Hnilička, Imlauf, Kazda, 

Koudela, Kouřimská, Matula, Mercl, Orsák, Pisarčík, Sus, Šantrůček, Zíka, Zita 

Omluveni: sen. Hakl, Rajmon, Velechovský 

Hosté: prof. Tlustoš, doc. Hejnák, sen. Mikšík 

Zasedání vedli: sen. Orsák a Hnilička 

 

 

Program jednání: 

1) změna ve složení AS FAPPZ,  

2) schválení změny složení VR FAPPZ,  

3) projednání a schváleni materiálů k příjímacímu řízení 2017 

4) informace z jednání předsednictva senátu FAPPZ a informace z jednání senátu 

ČZU v Praze, 

5) různé. 

 

ad 1) 

Sen. Hnilička informoval o odstoupení sen. Boučka z důvodu ukončení studia. Místo něho 

bude senátorem pan Miloslav Imlauf. 

 

ad 2) 

Pan děkan prof. Tlustoš přednesl návrh na jmenování Ing. Heleny Chaloupkové, Ph.D. za 

členku VR FAPPZ. Návrh odůvodnil tím, že jmenovaná uspěla v konkurzním řízení na 

vedoucí katedry (KOZE) a 23. 11. 2016 proběhne její habilitační řízení. 

 

Hlasování o návrhu jmenování Ing. Chaloupkové za členku VR FAPPZ: 

pro: 18  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

ad 3) 

Pan proděkan prof. Hejnák prezentoval přítomným materiály k přijímacímu řízení FAPPZ na 

rok 2017. Materiály reflektují požadavky novely zákona o vysokých školách Správního řádu 

v oblasti komunikace s veřejností, zejména v tom, že je třeba formulovat přesnější a jasnější 

kritéria přijímacího řízení. V materiálech je mimo jiné předem stanoveno, kolik uchazečů 

bude přijato a u kterých oborů bude vyžadována písemná část zkoušky. Přihlášky ke studiu je 

možné zasílat elektronicky od 25. 11. 2016 do 31. 3. 2017. Splatnost poplatku k přijímacímu 

řízení bude k 31. 3. 2017, termín na doplnění nedostatků přihlášky bude do 10. 4. 2017. 

Vyhlášení bude zveřejněno na stránkách fakulty, nikoliv formou tištěné brožury. Uchazečům 

musí být sdělena jasná informace o přijetí: v kladném případě elektronicky, v záporném 

případě písemnou formou doporučeně do vlastních rukou. Jsou také stanovena pravidla pro 

situace, kdy splní podmínku upuštění od písemné přijímací zkoušky více uchazečů, než je 



 

 - 2 - 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 
Akademický senát 

 

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol 
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz 

 

 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Akademický senát, Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 

předpokládaný limit přijatých. V materiálu jsou i motivační stipendia pro absolventy 

olympiád přírodovědného zaměření. 

 

V předloženém materiálu byly řešeny připomínky související s jasnou formulací termínů 

(diskutovali sen. Koudela, Borůvka, Zita, Matula, Mikšík), navrženými termíny s ohledem na 

předložení vysvědčení z předchozího studia (diskutovali sen. Mikšík, Hnilička), dokumenty, 

které studenti předkládají – jejich kopírování, ověřování, archivace (diskutovali sen. Mikšík, 

Matula, Hnilička), komunikací s uchazeči – specifikace vhodné e-mailové adresy (diskutovali 

sen. Mikšík, Orsák). 

 

Hlasování o schválení materiálu k přijímacímu řízení do bakalářského studia pro rok 2017 po 

zapracování připomínek: 

pro: 18  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Hlasování o schválení materiálu k přijímacímu řízení do magisterského studia pro rok 2017 

po zapracování připomínek: 

pro: 18  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Finální dokumenty budou zaslány panem proděkanem předsedovi AS FAPPZ. 

 

ad 4) 

Sen. Orsák informoval přítomné o zasedáních předsednictva senátu FAPPZ, která proběhla 

21. 6. 2016 a 201. 10. 2016. Projednávaný návrh na elektronické hlasování při volbách do 

senátu nelze realizovat z důvodu nemožnosti zajištění tajného hlasování. Jako zástupce 

zaměstnanců FAPPZ do Rady pro vnitřní hodnocení ČZU byl z navržených kandidátů panem 

rektorem schválen sen. Hnilička.  

 

Sen. Mikšík informoval o jednání senátu ČZU. 14. 12. 2016 bude řešen status ČZU a spolu 

s ním úprava volebního a jednacího řádu ČZU. Zatím probíhá jednání s panem rektorem 

a právníky. Sen. Hnilička upozornil na to, že i když máme na přípravu dokumentů 1 rok, je 

potřeba, aby byly připravené s dostatečným předstihem k volbám nového senátu a děkana. 

 

 

ad 5)  

Sen. Orsák informoval o schůzce s proděkankou pro studium ohledně úpravy studijních 

programů. Změny a úpravy bude třeba připravit před další akreditací. 

Sen. Matula upozorňoval na nedostatečné financování doktorandů. Sen. Kazda navrhoval, aby 

stipendia doktorandů byla součástí hodnocení úspěšnosti kateder. Sen Matula upozornil na to, 

že jsme povinni vychovávat studenty ve všech oborech, kde jsme akreditováni. 

 

 

Zapsala sen. Kouřimská 

Ověřili přítomní senátoři 


