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Č.j.: 2/2019

V Praze, dne 10. 4. 2019

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 10. 4. 2019
Přítomni: viz prezenční listina, v 10:30 opustila jednání sen. Česká
Omluveni: sen. Klouček, Hakl
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Langrová, prof. Sedmíková, prof. Kalous, Ing. Sladký
Program jednání:

1) Změna ve složení AS FAPPZ
2) Výroční zpráva o hospodaření FAPPZ za rok 2018
3) Návrh rozpočtu FAPPZ pro rok 2019
4) Výroční zpráva o činnosti FAPPZ za rok 2018
5) Záměry Žádostí o akreditace doktorských studijních programů
6) Jednací řád VR FAPPZ
7) Různé

ad 1) Za sen. Kazdu byl kooptován sen. Matula.
ad 2)
Ing. Sladký seznámil senátory s Výroční zprávou o hospodaření FAPPZ za rok 2018. Předem
zaslané formální připomínky byly akceptovány.
ad 3)
Ing. Sladký seznámil senátory s návrhem rozpočtu FAPPZ na rok 2019. Paní děkanka
okomentovala návrh rozpočtu. Při sestavování rozpočtu byla snaha navýšit prostředky na
mzdy. Provozní prostředky kateder byly většinou částečně ušetřeny, pro 2019 tedy zůstávají
na stejné úrovni jako 2018. Rozpočet na investiční prostředky je navrhován v nízké výši. To
je dáno tím, že běží projekt Nutrisk, ze kterého byla velká část investičních nákladů pokryta.
Neinvestiční prostředky lze převést na investiční. Je tedy lepší, aby v návrhu rozpočtu zůstala
vyšší částka na neinvestiční náklady a v průběhu roku případně převést nutnou částku na
investiční prostředky.
ad 4)
Paní děkanka seznámila senátory s Výroční zprávou o činnosti FAPPZ za rok 2018. Formální
připomínky vznesli sen. Borůvka a Hnilička, do materiálu budou zapracovány.
ad 5) Byly projednány záměry žádostí o akreditace doktorských studijních programů.
S materiálem senátory seznámila prof. Sedmíková.
Diskuse o studijním programu Vědy o živé přírodě se zúčastnili sen. Borůvka a Matula. Sen.
Matula se přiklání k zjednodušování studijních plánů a zrušení zpracování dvou metodik
disertační práce během Ph.D. studia. Prof. Sedmíková vysvětlila, že zadání disertační práce
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není metodikou, ale skutečně jen zadáním a stačí „překlopit“ návrh tématu do zadání.
Metodika práce prokazuje, že se student orientuje v dané problematice, což by mělo být
nějakým způsobem prokázáno. Ze zákona není možné v doktorském studijním programu
studovat předmět magisterského studijního programu. Student si může zapsat magisterský
předmět, studovat ho, ale nebude to zohledněno v kreditech.
Byly projednány formální připomínky k žádostem o akreditaci studijních programů, budou do
materiálů zapracovány.
ad 6) Byl projednán Jednací řád VR FAPPZ, s materiálem senátory seznámila prof.
Sedmíková. Formální připomínky vznesli sen. Borůvka, Hnilička. Sen. Matula: Byly
zohledněny připomínky auditora doc. Víta? Ano, připomínky byly zapracovány.
Další jednání probíhalo bez přítomnosti hostů.
Záměry žádostí o akreditaci doktorských studijních programů budou schvalovány v jednom
hlasování.
Členům AS budou po úpravě zaslány konečné verze jednotlivých dokumentů.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření FAPPZ za rok 2018
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 0
Výroční zpráva o hospodaření FAPPZ za rok 2018 byla schválena.
Hlasování o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2019
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh rozpočtu pro rok 2019 byl schválen.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti FAPPZ za rok 2018 po zapracování
připomínek
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 0
Výroční zpráva o činnosti FAPPZ za rok 2018 byla schválena po zapracování připomínek.
Hlasování o záměrech žádostí o akreditace doktorských studijních programů po zapracování
připomínek
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 0
Záměry žádostí o akreditaci doktorských studijních programů byly po zapracování
připomínek schváleny.
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Hlasování o znění Jednacího řádu VR FAPPZ po zapracování připomínek
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 0
Jednací řád VR FAPPZ byl schválen (po zapracování připomínek).
ad 7) Informace sen. Mikšíka:
Dne 9. 4. se uskutečnil Agrotrh práce pod gescí CPIS, zúčastnilo se 20 firem. Valná většina
firem byla spokojena, akce byla finančně zisková.

Zapsala sen. Vlková
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