ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
DNE 27. 10. 2016

Přítomni - dle prezenční listiny:
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.; prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.; Ing. Radim Kotrba, Ph.D.;
Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.; Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Omluveni:
Bc. Martina Hamříková; Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Hynek Roubík; Bc. Markéta
Švejcarová
Hosté:
doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Program:
1. Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro akademický rok 2017/2018
2. Nominace AS FTZ na zástupce akademické obce FTZ ke jmenování do „Rady pro vnitřní
hodnocení' ČZU
3. Projednání návrhu na neotevření magisterského oboru Animal and Food Science v příštím
akademickém roce
4. Různé

Předseda AS FTZ Ing. Radim Kotrba, Ph.D. zahájil jednání a zhodnotil úsilí AS FTZ, který
během celého října 2016 intenzívně projednával a upravoval materiál k přijímacím zkouškám
na FTZ pro akademický rok 2017/2018, který bude při dnešním jednání dále diskutován.

Ad 1. Materiál k přijímacím zkouškám na FTZ pro akademický rok 2017/2018
V tuto chvíli jsou v textu začleněny komentáře všech senátorů a doplněn v minulém týdnu o
nové skutečnosti předkladatelem proděkanem Ing. Jiřím Hejkrlíkem, Ph.D. Tento materiál byl
ještě během zasedání komentován a bude předán s veškerými připomínkami k přepracování
proděkanovi Hejkrlíkovi. Nejčastěji připomínkovaná je nejednotnost terminologie používané
v textu, dále vyváženost hodnotících kritérií a formy pro možnost zúčastnit se dubnového
termínu přijímacího řízení a také chybějící informace o systému bodování.
Závěr: AS FTZ diskutoval předložený materiál, připomínky předá předseda AS FTZ Ing.
Jiřímu Hejkrlíkovi, Ph.D., po zapracování bude tento materiál ještě předložen
k připomínkování senátorům FTZ a poté předložen ke schválení per rollam.

Ad 2. Nominace AS FTZ na zástupce akademické obce FTZ ke jmenování do ‚Rady pro
vnitřní hodnocení '
Z novelizace vysokoškolského zákona vyplývá důležitost zřízení této komise. Vzhledem
k zaměření této komise je vhodné navrhnout zástupce, který běžně pracuje na přípravě
akreditačních materiálů a orientuje se v této problematice. Vybraný kandidát bude navržen
Akademickému senátu ČZU k potvrzení nominace do komise. R. Kotrba zmínil, že nominace
byly probírány i na kolegiu děkana FTZ dne 19.10., které AS FTZ doporučuje návrh Ing.
Jiřího Hejkrlíka, Ph.D. AS FTZ projednal okolnosti související s členstvím v komisi i
s mechanismem výběru a shodl se na navrženém J. Hejkrlíkovi. Z diskuse nevzešel další
návrh. R. Kotrba zmínil, že se s J. Hejkrlíkem setkal osobně po kolegiu ohledně vypořádání
připomínek k materiálu k přijímacím zkouškám a nominaci s ním probíral. J. Hejkrlík mu
potvrdil, že pokud bude AS FTZ nominován, bude s ní souhlasit.
Proto dal předseda AS FTZ hlasovat o navržení Ing. Jiřího Hejkrlíka, Ph.D. jako kandidáta na
tuto pozici. Výsledek hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0x se zdržel.

Předseda AS FTZ poté dal hlasovat o schválení návrhu Ing. Jiřího Hejkrlíka, Ph.D. jako
zástupce akademické obce FTZ do ‚Rady pro vnitřní hodnocení‘ pro nominaci za AS ČZU.
Výsledek hlasování: 5 x pro, 0 x proti, 0x se zdržel.
Závěr: AS FTZ navrhuje Ing. Jiřího Hejkrlíka, Ph.D. jako zástupce akademické obce FTZ do
‚Rady pro vnitřní hodnocení‘ pro nominaci za Akademický senát ČZU.

Ad 3. Projednání návrhu na neotevření magisterského oboru Animal and Food Science
v příštím akademickém roce
Ing. Tamara Fedorova Ph.D. seznámila přítomné senátory se záměrem Katedry chovu zvířat a
potravinářství v tropech neotevřít v akademickém roce 2017/2018 magisterský studijní
program „Animal and Food Science“. Toto bylo projednáváno na schůzi této katedry s
odůvodněním, že se do budoucna uvažuje o reorganizaci programu „Wildlife management“ a
začlenění některých předmětů (či částí) z „Animal and Food Science“ k vytvoření oboru
reflektujícího současné potřeby živočišné výroby v tropech majících dopad na aktuální výzvy
s ohledem na klimatické změny, přírodě šetrnější, udržitelnější a bezpečnost produkce
zajišťující systémy. Zároveň by měl být nový obor pro uchazeče atraktivnější, unikátnější a
měl by navazovat na výzkumné a laboratorní zázemí katedry/FTZ.
Závěr: AS FTZ bere na vědomí, že program „Animal and Food Science“ nebude
v akademickém roce 2017/2018 otevřen.
Ad 4. Různé
Nutno svolat setkání akademické obce FTZ (AO). Byla diskutována možná podoba tohoto
setkání. Nakonec vyústilo v návrh, aby v letošním roce bylo setkání akademické obce svoláno
na 7. 12. 2016, v den organizování „International Fair Party na FTZ“, které bude předsedou
AS FTZ projednáno s organizátory akce. Do budoucna by bylo vhodné setkání akademické
obce propojit s nějakou výroční akcí FTZ, nejlépe v první polovině kalendářního roku, kdy již
budou podklady a statistiky roku předcházejícího, aby mohla být s nimi AO seznámena.
Zároveň by měl vzniknout koncept tradičního setkávání se mezi studenty a pedagogy FTZ
během dne, kdy bude probíhat i setkání AO, a kde by byl jak program oficiální (informace
z vedení FTZ a AS FTZ k činnosti za předchozí kalendářní rok a plán do budoucna), tak
neoficiální ať již formou prezentace výsledků výzkumných týmů, či sportovním či jiném
klání, nebo kombinaci obojího.

Závěrečné usnesení AS FTZ
AS FTZ během svého zasedání dne 27. 10. 2016 projednal „Materiál k přijímacím zkouškám
na FTZ pro akademický rok 2017/2018“ a nominoval a schválil Ing. Jiřího Hejkrlíka , Ph.D.
jako zástupce akademické obce FTZ do ‚Rady pro vnitřní hodnocení‘ k nominaci za AS ČZU.
Dále AS FTZ bere na vědomí rozhodnutí Katedry chovu zvířat a potravinářství v tropech
neotevřít program „Animal and Food Science“ v akademickém roce 2017/2018. AS FTZ
navrhuje svolat setkání akademické obce FTZ na 7. 12. 2016.

V Praze dne 27. 10. 2016
Zapsala: Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.

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

Schválení tohoto usnesení a celého zápisu proběhlo dne 5.-6.12. 2016 per rollam, kdy se 8
členů senátu vyjádřilo, že s tímto zápisem ‚SOUHLASÍ“. Jeden člen se hlasování nezúčastnil.

