ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
DNE 27. 3. 2013
Přítomni - dle prezenční listiny:
Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.; prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.; Ing. Radim Kotrba,
Ph.D.; Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Patrik Prikner, Ph.D.; Ing. Johana Rondevaldová;
Hynek Roubík
Omluveni:
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.; Ing. Tereza Žáková

Program:
1) Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS FTZ (z 15. 3. 2013)
2) Zprávy ze zasedání AS ČZU
3) Vyhlášení voleb děkana FTZ
4) Různé

1) Kontrola zápisu z předchozího zasedání AS FTZ (z 15. 3. 2013)
Senátoři byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání a předseda nechal hlasovat o jeho
schválení.
• pro: 7 proti: 0; zdržel se: 0
Závěr: AS FTZ schválil zápis z minulého zasedání.
2) Zprávy ze zasedání AS ČZU
Dr. Kotrba informoval přítomné senátory o průběhu včerejšího zasedání AS ČZU, kde se
mimo jiné projednávaly a schvalovaly dokumenty týkající se FTZ ČZU, schvaloval se
rozpočet ČZU a proběhla volba předsedy AS ČZU. Zde poděkoval členům AS FTZ za jejich
součinnost v hlasování per rollam, které umožnilo schválit upravené dokumenty FTZ ještě
před zasedáním AS ČZU. Prof. Kokoška byl potvrzen ve funkci člena Ekonomické komise
AS ČZU, dr. Polesný byl schválen do funkce člena legislativní komise a dr. Kotrba byl
schválen jako člen předsednictva AS ČZU.
3) Vyhlášení voleb děkana FTZ
AS FTZ rozhodl o vyhlášení voleb děkana FTZ k dnešnímu datu 27. 3. a navrhl následující
harmonogram volby:
 3. 4. 2013: uzavření podávání návrhů kandidátů na pozici děkana FTZ
 12. 4. 2013: svolání akademické obce FTZ, kde proběhne představení navržených
kandidátů, kteří kandidaturu přijali
 15. 4. 2013: vlastní volba děkana FTZ
AS FTZ schválil ze svých řad tříčlennou volební komisi: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.; Ing.
Radim Kotrba, Ph.D.; Ing. Johana Rondevaldová
• pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0

Veškeré informace k volbě děkana budou vyvěšeny na úřední desce FTZ a rozeslány emailem
členům akademické obce.
4) Různé
Hynek Roubík informoval AS FTZ o požadavku studentů na zlepšení kvality a rozšíření
výuky cizích jazyků (zejména začlenění odborné angličtiny). Dále studenti navrhují využít
volného prostranství před novou budovou T k vytvoření odpočinkové zóny s lavičkami a také
dovybavit koridory uvnitř budovy o stolky a židle.
AS FTZ považuje tyto návrhy a požadavky za opodstatněné, podporuje je a předá je vedení
FTZ.
Schválení usnesením AS FTZ
AS FTZ schválil na tomto zasedání zápis z minulého zasedání, přijal zprávu o průběhu
zasedání AS ČZU, vyhlásil volby děkana FTZ a navrhl jejich harmonogram. Dále podpořil
návrhy studentů týkající se zlepšení výuky cizích jazyků a dovybavení prostor nové budovy T
i prostranství před ní.
• pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Závěr jednání
Ing. Kotrba poděkoval přítomným senátorům za účast a spolupráci. Další zasedání AS FTZ
určil na 15. 4. 2013 v 10 h v pavilónu T, místnosti 126.

V Praze dne 27. 3. 2013

Ing. Radim Kotrba, Ph.D., v.r.
předseda AS FTZ

