ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
DNE 3. 7. 2013
Přítomni - dle prezenční listiny: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.; prof. Ing. Ladislav Kokoška,
Ph.D.; Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; Ing. Patrik Prikner, Ph.D.; Ing. Johana Rondevaldová; Bc.
Hynek Roubík
Omluveni: Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Vladimír Verner, Ph.D.; Ing.Tereza Žáková
Hosté: Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Program:
1) Projednání Opatření děkana- Organizačního řádu FTZ
2) Představení návrhu na sjednocení Studentských informačních systémů (SIS)
Předseda AS FTZ přivítal přítomné senátory a vyzval doc. Banouta, aby představil
předkládaný Organizační řád FTZ.
1) Projednání Opatření děkana k Organizačnímu řádu FTZ
Doc. Banout seznámil přítomné senátory se zněním Organizačního řádu FTZ a vysvětlil, proč
je toto opatřením děkana a ne vnitřním předpisem. Dále informoval o funkci a struktuře
Poradního výboru. V následné diskuzi upozornil prof. Kokoška, že by bylo vhodné sjednotit
formu názvů jednotlivých kateder, a také navrhl drobné koncepční změny v předkládaném
dokumentu ve článku 6. Diskuse byla vedena i nad schématem a absencí popisu
organizačních kompetencí např. u „Správních orgánů fakulty“
Usnesení: AS FTZ navrhuje v tomto dokumentu několik změn: projednání úpravy a
sjednocení pojetí názvů kateder s jejich vedoucími (nejednotnost při použití specifikace
„tropický/tropical“), odstranění schématu a zapracování popisu struktury, organizačních
kompetencí a sounáležitosti jednotlivých pracovišť do textu, drobné technické úpravy textu.
Závěr: AS FTZ doporučuje Organizační řád FTZ zjednodušit a upřesnit.
• pro: 6 proti: 0; zdržel se: 0
2) Návrh na sjednocení SIS
Bc. Hynek Roubík informoval AS FTZ o vypracování návrhu na zjednodušení SIS.
Doporučuje vytvořit vstupní rozhraní společné pro všechny SIS a předložil v rozeslaném
dokumentu příklady z jiných univerzit.
Usnesení: AS FTZ projednal návrh na zjednodušení a racionalizaci SIS. Předseda AS FTZ
požádá OIKT o spolupráci při řešení tohoto problému a obrátí se s podnětem z akademické
obce na vedení ČZU.
• pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Závěr jednání

Předseda senátu poděkoval přítomným senátorům za účast a spolupráci a popřál jim hezké
léto. Další zasedání AS FTZ bude svoláno podle potřeby.
Zapsala Ing. Johana Rondevaldová
V Praze dne 3.7. 2013

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

