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V Praze, dne 31. 5. 2016

Věc: Zápis ze setkání vedení FAPPZ s akademickou obcí a zaměstnanci fakulty
dne 31. 5. 2016

Účast: 77 členů z řad vedení FAPPZ, akademické obce a zaměstnanců fakulty
Zasedání vedl: senátor Hnilička

Program:
1) Úvod, informace z akademického senátu FAPPZ
2) Vystoupení p. děkana
3) Diskuze s vedením fakulty, různé
ad 1)
Senátor Hnilička přivítal vedení ČZU, FAPPZ a ostatní členy akademické obce a seznámil
přítomné s činností senátu FAPPZ za uplynulé období. V uplynulém období zasedal AS 4x
a na svých zasedáních schválil klíčové dokumenty fakulty: a) výroční zprávu o činnosti, b)
výroční zprávu o hospodaření a c) rozpočet fakulty. Dále byl schválen harmonogram
přijímacího řízení na rok 2016/17 a změna ve složení VR FAPPZ. Schválen byl též jednací
řád vědecké rady fakulty.
Ve složení AS proběhly některé změny. Na podzim loňského roku rezignoval na post senátora
student Šimon Vlásenko, který byl nahrazen Ing. Filipem Merclem. V březnu letošního roku
byl zbaven mandátu student Karel Frnka, který byl nahrazen Ing. Matějem Božikem. Na post
senátorky z důvodu mateřské dovolené rezignovala prof. Eva Vlková, na jejíž místo
nastoupila doc. Lenka Kouřimská. AS čekají do budoucna následující úkoly: v souvislosti
s novelou zákona o VŠ bude třeba přijmout změny ve volebním a jednacím řádu AS FAPPZ,
jakož i jiné s tím související dokumenty.
ad 2)
Pan děkan své vystoupení zaměřil na tři oblasti: doktorské studium, vědu a výzkum a rozvoj
pracovišť fakulty. V úvodu informoval přítomné o počtech studentů na FAPPZ a z toho
vyplývajících trendech. Pak se zabýval problematikou financování studentů doktorských
studijních programů. Vyjmenoval možné zdroje financování Ph.D. studia, poukázal na rozdíly
mezi katedrami a závěrem provedl porovnání s platy techniků a odborných asistentů na
FAPPZ. Apeloval na publikační činnost studentů i v návaznosti na odevzdání závěrečné práce
formou svázaných publikačních výstupů.
V oblasti vědy a výzkumu seznámil pan děkan přítomné s výsledky za uplynulé období.
Ocenil rostoucí trend, ale poukázal na možné rezervy a vyzval k zaměření se též na excelentní
výstupy a projekty mezinárodního výzkumu.

-1-

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

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz

V poslední části věnované rozvoji FAPPZ vyjmenoval pan děkan nová a zrekonstruovaná
pracoviště: pavilon B, MCEVII – D, Laboratoř pokročilé analýzy zemědělských produktů,
posluchárna AIV a rozvíjející se demonstrační a experimentální pracoviště. Poděkoval vedení
ČZU a všem, kdož se o rozvoj FAPPZ zasloužili.
ad 3)
Doc. Kalous: Co udělá fakulta pro to, aby se výsledky VaV zlepšily?
Prof. Tlustoš: Důležité je být motivován a odkrytí možností finanční motivace. Externí
projekty má v rukou řešitel. Zdroje na rozvoj instituce jsou poskytovány katedrám. Fakulta a
ČZU vytváří podmínky pro lepší pracovní výsledky, je kde a na čem pracovat, je klid na
práci. Snažíme se též získat prostředky z operačních programů.
Ing. Kazda: Důležitá je i spolupráce s praxí, například program Země pro zemědělství
(NAZV).
Prof. Tlustoš: Ano, o významu spojení s praxí jsem hovořil minule. Důležitá je aktivita
jednotlivých pracovišť. Do hodnocení kateder jsou zahrnuty i finance získané ze smluvního
výzkumu, které se snažíme maximálně nechávat na pracovišti. Ohledně programu Země pro
zemědělství (NAZV) nejsou ještě na ministerstvu hotové výstupy. Mělo by se v letošním roce
rozdělovat cca 50 mil. Kč.
Zapsala sen. Kouřimská
Ověřili: senátoři FAPPZ, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
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