Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta tropického zemědělství

Zápis z jednání Vědecké rady
3. 10. 2014

Dne 3. října 2014 se konalo zasedání vědecké rady FTZ za účasti níže uvedených členů.
Přítomní členové (19):

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
doc. RNDr. Dr. Daniel Frynta
doc. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Kumhála
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Eloy C. Fernández
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Ing. Kristina Molnárová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc
Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.
prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Dr.
Ing. Olga Leuner, Ph.D.

Omluveni (2):

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Hosté:

prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

Tajemnice:

Ing. Eva Špírková

Zapisovatelky:

Ing. Johana Rondevaldová
Ing. Tereza Žáková

Program zasedání Vědecké rady FTZ:

1.

Zahájení (doc.Banout)

2.

Informace z minulé Vědecké rady FTZ (doc.Banout)

3.

Výroční zpráva o činnosti FTZ v roce 2013 (doc.Banout)

4.

Profesorské řízení doc. RNDr. Pavly Hejcmanové, Ph.D.

5.

Různé

Ad 1) 9:30 - zahájení Vědecké rady a přivítání všech přítomných - doc. Banout
Přítomno 19 členů Vědecké rady, 2 omluveni.
Doc. Banout představil 3 nové členy Vědecké rady FTZ- prof. RNDr. Oldřich
Lapčík, Dr; Ing. Olga Leuner, Ph.D.; Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Ad 2) Informace z minulé Vědecké rady – doc. Banout
Doc. Banout zhodnotil plnění strategie V a V. Připomněl velmi úspěšnou konferenci
Tropentag, kterou minulý měsíc organizovala FTZ.
Ad 3) Výroční zpráva o činnosti FTZ v roce 2013 (doc.Banout)
Doc. Banout představil Vědecké radě prezentaci Výroční zprávy o činnosti FTZ v roce
2013. Na FTZ zůstává stejný počet studijních oborů. Nový, třetí bakalářský obor, byl pro
nevyhovující název přepracován a znovu zaslán k akreditaci. V letech 2006-2013 vzrostl
počet bakalářských studentů, počet Ph.D. studentů se z důvodu vyšších požadavků na kvalitu
studia snižuje. Počty magisterských studentů jsou stabilní, nicméně jejich mírné navýšení je
žádoucí pro udržitelnost některých oborů. Strategií fakulty je navyšovat počet zahraničních
studentů.
FTZ
připravovala
a
pořádala
úspěšné
kurzy
a
LŠ;
v souladu se strategickým cílem ČZU pořádala i další vzdělávací aktivity. Po prezentaci
proběhla diskuze o platbě za studium v anglickém jazyce a o tom, jaký přibližný odhad počtu
zahraničních studentů se po ukončení studia vrací zpět do své vlasti - doc. Lošťák uvedl, že
podle informací Klubu absolventů se domů nevrací přibližně jen 10%. V diskuzi vystoupili:
doc. Banout, doc. Chyský, prof. Kumhála, doc. Nováček, doc. Lošťák a doc. Lojka.

Ad 4) Profesorské řízení doc. RNDr. Pavly Hejcmanové, Ph.D.
Doc. Banout seznámil členy Vědecké rady s pravidly průběhu řízení jmenování
profesorem. Doc. Hejcmanová nebude mít hlasovací právo. Vědecká rada je složena z 21
členů, bez doc. Hejcmanové má 20 členů, nadpoloviční většina všech musí hlasovat „pro“.
Doc. Banout vyzval prof. Hejcmana, aby představil doc. Hejcmanovou. Dále vystoupil prof.
Kokoška (předseda hodnotící komise), který seznámil přítomné se stanoviskem hodnotící
komise - doc. Hejcmanová předložila veškeré vyžadované doklady a splnila tak podmínky
zahájení profesorského řízení. Členové komise posoudili její vědeckou i pedagogickou
činnost a komise zaujala souhlasné stanovisko. Skrutátory byli zvoleni Ing. Verner a doc.
Lojka. Doc. Hejcmanová představila svoji prezentaci na téma “Koncepce vědecké práce a
výuky v oboru tropické zemědělství a ekologie se zaměřením na interakce rostlina – zvíře:
využití dřevin ve výživě zvířat“. Poté doc. Banout vyzval k diskuzi, ve které vystoupili prof.
Kokoška, doc. Lošťák, doc. Banout, doc. Valterová, doc. Lojka, doc. Nováček. Během
neveřejné rozpravy doc. Banout shrnul dosavadní působení a aktivity doc. Hejcmanové. Dále
v diskuzi vystoupili: Ing. Brandlová, doc. Frynta, prof. Janský, prof. Kokoška, doc. Lojka,
prof. Sedmíková, prof. Kumhála, doc. Chyský a prof. Jílek.
Hlasování: 18 členů pro, 1 člen proti, 1 neplatný hlas.
Závěr: Vědecká rada doporučila děkanovi FTZ postoupení návrhu na jmenování doc. RNDr.
Pavly Hejcmanové, Ph.D. profesorem pro obor Tropické zemědělství a ekologie k dalšímu
řízení rektorovi ČZU v Praze.

Ad 7) Různé
Doc. Banout stručně představil nově připravovaný doktorský obor na FTZ
„Aplikované přírodní vědy v tropech“, který by byl čtyřletý a byl by vyučován v anglickém
jazyce. Během studia by studenti absolvovali méně předmětů a s nimi spojených zkoušek;
studenti by byli důkladněji přezkoušeni při státní závěrečné zkoušce. Doc. Frynta a prof.
Lapčík vyjádřili nesouhlas s omezením předmětů a zkoušek během studia. Prof. Janský
navrhnul úpravu názvu oboru. Název „přírodní vědy“ zahrnuje odborné předměty, které se na
FTZ nevyučují. V diskuzi dále vystoupila doc. Hejcmanová a Ing. Leuner. Doc. Banout
uvedl, že připomínky členů VR budou zapracovány do akreditačního materiálu a budou znovu
diskutovány na příští VR. Prof. Nováček navrhuje badatelský seminář. Doc. Banout tento
podnět hodnotí kladně a bude se jím zabývat.
12:15 - doc. Banout poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání Vědecké rady. Termín
příští Vědecké rady byl stanoven na 27. 3. 2015 v 10,00.

Za správnost údajů:
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
předseda VR FTZ ČZU v Praze

