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.: 4/2020

V Praze, dne 9. 10. 2020

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 9. 10. 2020
Jednání proběhlo on-line přes MS Teams
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Hakl, Velechovský
Zasedání vedl: sen. Orsák
Program jednání:
1) Změna ve složení senátu – senátor Hnilička
2) Výsledky per rollam z předchozích jednání – předseda senátu Orsák
3) Přehled průběžného čerpání finančních prostředků – tajemník fakulty Albrecht
4) Záměr akreditace DSP Zemědělská chemie – předseda senátu Orsák
5) Příprava voleb do obou akademických senátů – senátor Hnilička
6) Různé

ad 1)
Sen. Hnilička seznámil přítomné se změnami ve složení senátu. Studium ukončil sen.
Hlaváček, na jeho místo nastupuje sen. Rysová. Svůj mandát bude 1. 11. 2020 ukončovat sen.
Česká z důvodu ukončení pracovního poměru na fakultě. Novým senátorem se stane doc.
Hanč.
Ad 2)
Předseda AS seznámil s výsledky hlasování per rollam v předchozím období.
21. 7. 2020
„Akademický senát FAPPZ schvaluje vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na FAPPZ do Bc. a
Mgr. programů pro akad. rok 2020/2021.“
Výsledek: pro: 18, proti: 0, zdrželi se: 3
3. 8. 2020
„Akademický senát FAPPZ byl seznámen s návrhem na odvolání dvou členů VR FAPPZ
ČZU v Praze a jmenování nových členů a dává souhlas paní děkance k těmto změnám.“
Výsledek: pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 6
28. 8. 2020
„Akademický senát FAPPZ byl seznámen s návrhem vyhlášení přijímacího řízení pro
bakalářské a magisterské studium v programu Krajinářská architektura a s tímto návrhem
souhlasí.“
Výsledek: pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 5
ad 3)
Tajemník fakulty představil senátorům přehled průběžného čerpání finančních prostředků
fakulty. Položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem schváleným senátem FAPPZ. Investiční
prostředky v položce rozvoj výzkumné organizace byly pro rok 2020 již vyčerpány. Senátoři
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byli seznámeni s položkami pořízenými v rámci FRIM a investic. Byl navýšen FRIM o téměř
8 mil. Kč.
ad 4)
Předseda senátu představil senátorům dokument k záměru žádosti o akreditaci DSP
Zemědělská chemie. Jedná se o prodloužení akreditace stávajícího studijního programu.
Dotazy byly zodpovězeny, formální připomínky budou zapracovány. Materiál byl projednán a
senát jej bere na vědomí.
ad 5)
Sen. Hnilička seznámil přítomné s harmonogramem a průběhem voleb do AS FAPPZ a voleb
do AS ČZU. Oslovení kandidátů bude probíhat on-line.
Sen Mikšík aktuálně doplnil, že kvůli vyhlášenému nouzovému stavu budou volby do AS
zřejmě odloženy až na dobu po nouzovém stavu. Legislativní komise či předsednictvo AS
ČZU situaci projednává s právníky a přijme se plošné řešení pro celou univerzitu.
Akademická obec a zaměstnanci fakulty budou o vývoji situace průběžně informováni.
ad 6)
Na žádost senátorek Chmelíkové a Vlkové byla projednána změna názvů DSP
zootechnických programů. Viz následující dopis.
Vážený pane předsedo Akademického senátu FAPPZ,
Před časem jsme v akademickém senátu projednávali záměr akreditace doktorských studijních
programů Obecná zootechnika/Animal Science a Speciální zootechnika/Special Animal
Science.
V době od projednání ale proběhla diskuze mezi některými školiteli programů a předsedy
obou oborových rad o vhodnosti názvů programů. Oba názvy jsou již poněkud zastaralé, a ne
zcela šťastně zvolené. V případě „Obecné zootechniky“ český název nekoresponduje s náplní
„Animal Science“ v současném celosvětovém pojetí, které je mnohem širší. V případě
„Speciální zootechniky“ se v českém jazyce jedná o nepoužívaný název a stejně tak anglická
jazyková mutace (Special Animal Science) není ve světě používaná. Proto navrhujeme znovu
projednat názvy programů a upravit je takto: „Zootechnika/Applied Animal Science“ pro
program Speciální zootechnika/Special Animal Science a Vědy o zvířatech/Animal Science
pro program Obecná zootechnika/Animal Science.
Děkujeme předem za projednání našeho návrhu,
Eva Chmelíková a Eva Vlková
Hlasování o podpoře změny českých názvů DSP na Vědy o zvířatech a Zootechnika:
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 1
AS FAPPZ podporuje změnu českých názvů DSP na Vědy o zvířatech a Zootechnika.
Zapsala sen. Vlková
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