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Č.j.: 5/2018

V Praze, dne 9. 7. 2018

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 9. 7. 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Hamouz, Česká, Koudela, Drešlová
Nedostavil se: sen. Hlaváček
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Langrová, doc. Chaloupková, dr. Krajhanzlová, prof. Soukup, prof. Stupka, prof.
Kalous, Ing. Melicharová, Ing. Lebdušková
Program jednání:
1) Vystoupení paní děkanky Langrové k plánovaným změnám na fakultě: rušení Katedry
rostlinné výroby a Katedry pícninářství a trávníkářství, rozšíření a přejmenování Katedry
agroekologie a biometeorologie, přejmenování Katedry obecné zootechniky a etologie a
Katedry speciální zootechniky a Laboratoře MVCEV
2) Diskuze
3) Různé

ad 1)
Paní děkanka seznámila senátory s plánovanými organizačními změnami na fakultě. Objasnila
důvody, které vedou vedení fakulty, k plánovaným změnám. Katedra rostlinné výroby a
Katedra pícninářství a trávníkářství dlouhodobě neplní požadované standardy v tvůrčí činnosti
požadované Národním akreditačním úřadem. Z těchto důvodů je ohrožena akreditace
fytotechnických oborů, a to především z hlediska garance fytotechnických předmětů i
samotných programů. S tímto přímo souvisí neplnění vědecko-výzkumných aktivit
v požadovaném rozsahu. Tyto katedry navrhuje paní děkanka zrušit a na základě výběrových
řízení úspěšné uchazeče zařadit na pracoviště, které by měl vést prof. Soukup.
Body rozšíření a přejmenování Katedry agroekologie a biometeorologie, přejmenování
Katedry obecné zootechniky a etologie a Katedry speciální zootechniky a Laboratoře
MVCEV budou projednány v rámci změny Organizačního řádu FAPPZ.
ad 2)
Své stanovisko vyjádřil prof. Soukup (okomentoval vzniklou situaci, je si vědom náročnosti
chystaných změn a je připraven, v případě úspěšného absolvování výběrového řízení, vést
restrukturalizované pracoviště), doc. Hakl, prof. Stupka. Zástupci KRV nebyli na jednání
senátu přítomni, ale paní děkanka s vedoucím i pracovníky katedry záležitost diskutuje.
Sen. Drábek: plánuje se i fyzické přemístění pracovišť? Paní děkanka: je plánovaná
rekonstrukce hlavní budovy, kdy může dojít i k přesunu pracovišť.
Sen. Česká zaslala připomínky ohledně názvů pracovišť e-mailem (z jednání se omlouvá) –
bude projednáváno v rámci změny Organizačního řádu. Dotaz: Jakým způsobem se bude řešit
problematika činnosti pokusné stanice v Uhříněvsi? Paní děkanka: Je v jednání s vlastníkem
pozemků, na kterém fakulta hospodaří.
Dr. Krajhanzlová informovala o formálních úkonech, které musí být provedeny v souvislosti
s rušením pracovišť.
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Další jednání probíhalo bez účasti vedení fakulty a hostů.
V další diskusi se účastnili senátoři: Sus, Klouček, Božik, Drábek, Hakl, Mikšík.
Poté předseda senátu diskusi ukončil a přistoupil k hlasování.
Hlasování (rušení katedry pícninářství a trávníkářství k 31. 10. 2018)
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 5
Katedra pícninářství a trávníkářství se ruší k 31. 10. 2018.
Hlasování (rušení katedry rostlinné výroby k 31. 10. 2018)
pro: 11
proti: 0
zdrželi se: 5
Katedra rostlinné výroby se ruší k 31. 10. 2018.

ad 3)
Sen. Drábek: Bylo by možné do diplomových a disertačních prací zařadit povinné prohlášení
studenta, kolik experimentální práce udělal sám a kolik byly výsledky jiných osob? Odpověď:
Orsák se tuto otázku pokusí projednat na kolegiu děkana ve středu.
Zapsala sen. Vlková
Ověřil: senátoři FAPPZ
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