Akademický senát FAPPZ
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha‐Suchdol
Tel.: +420 224 382 755
e‐mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

Č.j.: 3/2018

V Praze, dne 14. 3. 2018

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 14. 3. 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Česká, Hamouz, Sus
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Langrová, prof. Kalous, dr. Skalický
Program jednání:
1) Vystoupení děkanky prof. Langrové - institucionální akreditace + akreditace
jednotlivých studijních programů
2) Složení VR FAPPZ – výsledek hlasování per rollam
3) Různé
ad 1)
Děkanka a proděkani seznámili senátory s programy připravenými k akreditaci v rámci ESF.
Diskuse: Zita – je výhodné mít stejný název pro bc. i mgr. program? Spíše ano – studenti
vědí, že programy navazují.
Klouček – Jaké bude personální zabezpečení technologických a dalších nových předmětů? Je
v řešení, shání se technologové, kteří budou zaměstnáni. Rozšíření možnosti výuky a její
usnadnění je e-learning. Zavedení bloků v rámci výuky některých předmětů.
Hakl – S kým je nejlépe řešit připomínky k programům? Nejlépe přímo s děkankou. Proč je
uveden dvakrát program zaměřený na rostlinnou produkci? Pracuje se na sloučení programů.
Lanková – Proč fyziologie zvířat nenavazuje na biochemii? V nových programech bude
fyziologie navazovat na biochemii.
Koudela – Je možné, aby garanti předmětů byli externisté? Ano, je to možné, ale spíše
výjimečně. Vždy by měla být většina předmětů garantována na kmenovém pracovišti.
Klouček – Musí být garant předmětu docent či profesor? U bakalářů minimálně Ph.D., u
magistrů minimálně docent.
Chmelíková – Jakým způsobem se vyvíjí další funkce a zaměření psince, bude více využíván
pro výuku? Je v jednání, mělo by se rozšířit směrem k zoorehabilitacím a dále bude využíván
k metodám pachové identifikace. Provoz je velmi nákladný, výzkum je drahý a náročný,
provoz nepřináší dostatek finančních prostředků. Je nutné změnit tak, aby byly větší finanční
přínosy prostřednictvím publikační aktivity.
ad 2)
AS FAPPZ ČZU schvaluje nové složení Vědecké rady FAPPZ ČZU v Praze dle návrhu paní
děkanky prof. Langrové.
Výsledek hlasování per rollam: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 4 se zdrželo.
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ad 3)
21. 3. 2018 ve 14 h. se koná Akademická obec ČZU, součástí programu je inaugurace nového
rektora a nově jmenovaných děkanů. Po dobu konání AO (od 14 do 15.30 h.) je na ČZU
přerušena výuka. Paní děkanka prosí o maximální možnou účast ze strany senátorů,
zaměstnanců a studentů.
Božik: 15. 3. se bude konat protestní stávka studentů DAMU – bude se účastnit i ČZU?
Připojily se i další univerzity a řada středních škol. Výstražná stávka za to, aby pan prezident
ČR plnil ústavní povinnost o jmenování premiéra atd. Odpověď: Oficiálně univerzita asi nic
nechystá, předseda senátu zjistí oficiální stanovisko vedení fakulty. Mikšík: Pravděpodobně
jde prvotně o akci studentů DAMu, ke které se ostatní připojují přes Facebook, zejména jde
o střední školy. Jiné by to bylo, kdyby do organizace byla zapojena Studentská komora Rady
VŠ.
Zapsala sen. Vlková
Ověřili senátoři FAPPZ
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