ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
DNE 21. 1. 2014
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; Ing.
Vladimír Verner, Ph.D.; Ing.Tereza Žáková
Omluveni: Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Host: doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Program:
1) Projednání materiálů Stavy studentů odevzdávané do matriky MŠMT k 31. 10. 2013 a
Přepočtené stavy studentů dle SIMS k 31. 10. 2013
2) Volba zástupce FTZ do Rady VŠ
3) Různé
1) Projednání materiálů Stavy studentů odevzdávané do matriky MŠMT k 31. 10. 2013
(dále Stavy) a Přepočtené stavy studentů dle SIMS k 31. 10. 2013 (dále Přepočtené stavy)
Senátoři byli seznámeni s těmito materiály děkanem FTZ, projednali je a odsouhlasili.
pro: 7 proti: 0; zdržel se: 0
(T. Žáková byla v průběhu hlasování dočasně nepřítomna)
Závěr: AS FTZ na svém zasedání dne 21. 1. 2014 projednal a bere na vědomí počty studentů
přijatých ke studiu na FTZ v akademickém roce 2013/2014 dle předložených materiálů Stavy
a Přepočtené stavy.
2) Volba zástupce FTZ do Rady vysokých škol (Rady VŠ)
Předseda senátu specifikoval úlohu zástupce Rady VŠ a připomněl, že na minulém senátu byli
navrženi dva kandidáty na post zástupce FTZ v Radě VŠ – Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D. a Ing.
Olga Leuner, Ph.D. Oba byli s návrhy seznámeni a s kandidaturou souhlasili. Děkan FTZ doc.
Ing. Jan Banout, Ph.D. byl požádán o přednesení svého názoru na výběr tohoto zástupce. Dále
proběhla diskuse nad nominací obou kandidátů a shoda panovala v názoru umožnit hlasovat
všem senátorům, tedy díky zahraniční cestě Ing.,Zbyňka Polesného, Ph.D, formou per rollam.
Závěr: AS FTZ zvolí zástupce FTZ do Rady VŠ per rollam v nejbližších dnech.
3) Různé
• Předseda informoval přítomné senátory o návrhu setkaní Akademické obce FTZ (AO
FTZ) počátkem semestru, aby se ho mohli účastnit studenti v termínu, kdy je možné
ho zorganizovat ve velkém přednáškovém sále T1. AO FTZ se bude konat 14. 2. 2014
od 14h v místnosti T1 v budově T. Vystoupí zde děkan a předseda senátu a zhodnotí
uplynulý rok FTZ a AS FTZ. Toto setkání je koncipováno jako do budoucna tradiční,
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tj. zhodnocení předchozího roku s ohledem na vznik Fakulty a zároveň jako novoroční
zdravice děkana s představením plánů.
Dále byl vznesen návrh na pravidelné „populárně-naučné setkání“ pořádané FTZ pro
AO FTZ, za přítomnosti různých zahraničních i národních vědeckých kapacit a
pedagogů. Shoda panovala v zarezervování 2 hodin ve velkém přednáškovém sálu ve
dnech úterý až čtvrtek.
AS FTZ připomněl požadavek studentů na zřízení laviček v atriu budovy T a před
tímto objektem. Se zřízením laviček v atriu budovy se již počítá v rozpočtu FTZ.
Předseda senátu Ing. Radim Kotrba, Ph.D. zajistí návrh vzorového reprezentačního a
slavnostního oděvu (toga) pro členy AS FTZ.
AS FTZ chce být seznámen s návrhem rozpočtu FTZ na rok 2014 ještě před jeho
uzavřením na kolegiu děkana.
Bc. Hynek Roubík přednesl požadavek studentů na zavedení ocenění za nejlepší
bakalářskou práci.

•
Usnesení AS FTZ
AS FTZ byl podrobně seznámen s počtem studentů přijatých ke studiu na FTZ
v akademickém roce 2013/2014; zástupce FTZ do Rady VŠ bude schválen per rollam;
projednal koncept setkání AO.

Závěr jednání
Předseda senátu poděkoval přítomným senátorům za účast a spolupráci. Další zasedání AS
FTZ bude svoláno podle potřeby.

V Praze dne 21. 1. 2014

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

