ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ) DNE 20.11.2015

FAKULTY

Přítomni - dle prezenční listiny:
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.; Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; Ing. Iva Nádvorníková; doc.
Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Patrik Prikner, Ph.D.; Bc. Markéta Švejcarová
Omluveni:
Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.; Ing. Hynek Roubík; Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Hosté:
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.; Ing. Tereza Žáková; Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
Program:
1) Výroční zpráva o hospodaření FTZ za rok 2014
2) Návrh rozpočtu státního neinvestičního příspěvku a dotace FTZ pro rok 2015
Programem jednání bude:
- Dlouhodobý záměr FTZ
- Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro akademický rok 2016/2017
- Různé
- poděkování za práci pro senát odstoupivší Tereze Žákové a přivítání zahájivší Markétě
Švejcarové
- kritéria hodnocení úspěšnosti v rámci programu Erasmus a metodika pro vracení financí v
případě nesplnění studijních požadavků - snížené vstupné na exkurze a jejich disproporce pro
fakulty ČZU- případ zoo Praha,
- rozšíření výuky cizích jazyků (zejména začlenění odborné AJ)
- využití volného prostranství před FTZ jako odpočinkové zóny s lavičkami
- předmět Úvod do studia (pro magisterské studenty)
- návrh na doplnění členů disciplinární komise
 Předseda senátu uvítal hosty, poděkoval Ing. Tereze Žákové za práci v senátu a přivítal
novou senátorku – Bc. Markétu Švejcarovou
1) Dlouhodobý záměr FTZ
 doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. seznámil AS FTZ s Dlouhodobým záměrem FTZ
 Ing. Radim Kotrba, Ph.D. neobdržel předem žádné připomínky od členů senátu
 prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. se pozitivně vyjádřil ke kvantifikovatelným
závazkům v Dlouhodobém záměru FTZ. Přesto poznamenal, že nedodržení těchto čísel
přímo v těle dokumentu můžu mít za následek nepříjemnosti.
 Ing. Patrik Prikner, Ph.D. vznesl dotaz, jak byly cíle v Dlouhodobém záměru vybírány a
zda nejsou příliš ambiciózní (v návaznosti na kapacity zaměstnanců)
 doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. připomněl, že dokument je v souladu s dlouhodobými plány
ministerstva školství a fakulta by tedy měla růst v souladu s těmito plány. Zároveň

zdůraznil, že je třeba se více zaměřit na výzkumné projekty (jak českých tak
zahraničních donorů) a zvýšit počet těchto projektů.
 V diskuzi ještě dále vystoupili Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Ing. Patrik Prikner, Ph.D. a
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
Hlasování: pro: 6; proti: 0, zdržel se: 0
Závěr: AS schválil Dlouhodobý záměr FTZ.
2) Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro akademický rok 2016/2017
 doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. seznámil AS FTZ s dokumentem, který prošel již kolegiem
rektora a kolegiem děkana
 Ing. Radim Kotrba, Ph.D. doplnil, že senát navrhuje úpravu, aby studentům byl zaslán
email o přijetí na adresu, kterou zadal v přihlášce a nemusí nadále sledovat stránky
školy. Dále nebylo uvedeno, že druhé kolo je pouze kolo doplňkové a v případě
naplnění počtu studentů již v kole prvním, nebudou uchazeči přijati. V dokumentu bylo
i uvedeno, že v příjímacím řízení je látka ‚v rozsahu gymnasií‘, což by zvýhodňovalo
jednu skupinu uchazečů, protobylo změněno na ‚rozsah střední školy‘. Poslední změnou
je, že v druhém kole uchazeči již nemusí předkládat CV a anotaci bakalářské práce
(pokud se účastnili kola prvního).
 Ing. Iva Nádvorníková se dotázala, zda bakalářský obor v angličtině nesníží počet
studentů v bakalářském studiu.
 doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. vysvětlil, že nový obor má větší logiku a potřebnou novou
strukturu předmětů. Zároveň to je příprava studentů, aby kvůli anglickým magisterským
oborům nepřecházeli na jiné obory.
 V diskuzi ještě dále vystoupili Ing. Radim Kotrba, PhD. a doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
Hlasování: pro: 6; proti: 0, zdržel se: 0
Závěr: AS schválil Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro akademický rok 2016/2017
3) Různé
 Rozšíření výuky cizích jazyků (zejména začlenění odborné AJ)
 Ing. Radim Kotrba, Ph.D. představil bod jednání
 doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. vyslovil pochybnost, zda pro další vzdělávání studentů
mimo rozsah studia jsou finanční prostředky. Pro spolupráci s katedrou jazyků je
třeba, aby byl předmět začleněn do struktury oboru. Přesto je obava, že katedra
jazyků pro tuto odbornost nemá žádného pracovníka. Zároveň návrh, aby zájemci
docházeli na hodinu odborné angličtiny určené pro zaměstnance fakulty a
doktorandy (projedná s proděkanem pro pedagogickou činnost).
 V diskuzi jaká odbornost angličtiny je vhodná vystoupili Ing. Patrik Prikner, Ph.D.,
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. a Ing. Radim Kotrba, Ph.D. – závěrem diskuze bylo, že
nejlepší volba je základní akademická angličtina, ne angličtina pro konkrétní
vědecké obory.
 Bc. Markéta Švejcarová se vyjádřila k výuce jazyků (ostatních) i na magisterském
studiu, zároveň v souvislosti s přijímacími zkouškami na doktorské studium, kde
jsou potřeba dva cizí jazyky na odborné úrovni.



doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. přislíbil rozšíření výuky jazyků v magisterských
oborech, pokud budou finanční prostředky.






Volné prostranství před FTZ přetavit do odpočinkové zóny s lavičkami
Bod navržen Ing. Hynkem Roubíkem – senát přislíbil řešení situace již v roce 2013
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. podpořil myšlenku
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. vyslovil obavy kvůli protipožárním opatřením (místo
před vchodem je nástupní plocha požární techniky, 3 – 4 vhodně umístěné lavičky
by ale mohly vyhovovat. Je potřeba zjistit jaké jsou protipožární požadavky. Navrhl
vyzvat Ing. Hynka Roubíka, aby zorganizoval pracovní skupinu z řad studentů k
návrhu řešení, ke kterým děkanát zajistí součinnost. .



Vracení financí po návratu z Erasmu a nesplnění studijních požadavků –
sjednocení metodiky
V diskuzi vystoupili Ing. Patrik Prikner, Ph.D., Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Ing. Iva
Nádvorníková, doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. a Bc. Markéta Švejcarová.
Bc. Markéta Švejcarová přednesla, že každá fakulta má jiná pravidla, některé
programy jsou téměř nesplnitelné.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. vyslovil myšlenku, zda striktně dodržovat studijní plán
původního oboru (není vždy na výjezdu možné) nebo nechat studentům větší
volnost při výběru. Zároveň vyjádřil potřebu sjednocené metodiky. Návrh toho bodu
vyjádřil Bc. Hynek Roubík, který je z jednání omluven. Je potřeba dořešit o jaký
konkrétní případ se jedná. Je potřeba dát podnět k vytvoření písemného
materiálu/interních pravidel. Vyvolá jednání na toto téma na kolegiu děkana.
Bc. Markéta Švejcarová se zeptala proč i student na Erasmu platí poplatek 5000 Kč,
který je spojen s výukou v angličtině.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. a Ing. Iva Nádvorníková vysvětlili, že se jedná v době
výjezdu studenta o administrativní poplatek za to, že je student zapsán do studia a za
jeho administraci.


















Disciplinární komise
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. představil, na žádost Ing. Jiřího Hejkrlíka, Ph.D., podnět
týkající se doplnění disciplinární komise, která je v současném složení Ing. Jana
Mazancová, Ph.D., a Ing. Hynek Roubík nekompletní. Je potřeba doplnit nového
člena za studenty bakalářského a magisterského studia. Ing. Hynek Roubík navrhl
studentku prvního ročníku magisterského studia Martinu Hamříkovou.
doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. se dotázal na životopis navržené členky
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. uvedl, že nebyla možnost blíže se seznámit s postupem
schvalování a hlasování pro nového člena disciplinární komise (z důvodů pozdně
podaného podnětu). Tento bod se tedy bude řešit dodatečně odsouhlasením per
rollam.
Vstup do pražské ZOO pro studenty FTZ
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. seznámil členy senátu se vzniklou situací. Pro studentské
exkurze existuje možnost slevy na vstupném (schvaluje ředitel ZOO). Studentům
z jiné fakulty byla sleva poskytnuta, našim studentům byla odepřena.
Senát FTZ navrhne znění dopisu a děkanát zašle do ZOO Praha na základě žádosti
studentů a vyzve ředitele k přehodnocení na základě dosavadní dobré spolupráce.







Bloková výuka
Ing. Iva Nádvorníková vyjádřila pochybnosti o blokové výuce. Systém není dořešen
do detailů, existují mezery. Podnět od studentů.
doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. vyzdvihl možnost pedagogů na výjezdy na
projekty, které lze realizovat díky blokové výuce.
Ostatní body programu v kategorii různé navržené Ing. Hynkem Roubíkem bude
lepší projednat v jeho přítomnosti.
Dále Ing. Radim Kotrba, Ph.D. informoval členy o dění na univerzitním senátu
(docházka, institucionální plán, nadační fond univerzity, pochvala Ing. Hynka
Roubíka rektorem za reprezentaci univerzity v předsednictvu Rady VŠ)

Usnesení AS FTZ
AS FTZ schválil Dlouhodobý záměr FTZ a Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro
akademický rok 2016/2017
Závěr jednání
Předseda senátu poděkoval přítomným senátorům za účast a spolupráci. Další zasedání AS FTZ
bude svoláno podle potřeby.

V Praze dne 30.11. 2015

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

