ZÁPIS

ZE

ZASEDÁNÍ

AKADEMICKÉHO

SENÁTU

FAKULTY

TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ) DNE 24. 2. 2021

Přítomni - dle prezenční listiny:
Bc. Iva Bernáthová; Ing. Ingrid Faltová; prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.; Ing. Radim
Kotrba, Ph.D.; Bc. Barbora Motýlová, doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Johana
Rondevaldová, Ph.D.; Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Omluveni (přítomni online):
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Hosté:
prof. Dr. Ir. Patrick Van Damme
doc. Francisco Ceacero, Ph.D. (online)
prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D. (online)
Program:
1. Diskuse AS FTZ s kandidátem na děkana
2. Volby děkana FTZ
3. Vyhlášení výsledků volby a usnesení
Předseda AS FTZ Ing. Radim Kotrba, Ph.D. zahájil jednání, pozdravil všechny přítomné a
jako předseda volební komise stručně popsal dosavadní průběh voleb včetně jednání
akademické obce FTZ (AO FTZ). Na té se představil jediný kandidát na děkana, protože
zbývající tři navržení kandidaturu odmítli. Na jednání bylo přítomno osm členů AS FTZ
fyzicky a jedna senátorka online.

Ad 1. Diskuse s kandidátem na děkana Fakulty tropického zemědělství (FTZ)
Začátku jednání AS FTZ byl přítomný kandidát prof. Dr. Ir. Patrick Van Damme, který
odpovídal na různé dotazy senátorů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována těm, co
směřovaly na technické řešení jednání děkana v případech, kdy jednacím jazykem bude
čeština. Zde panovala shoda na využití simultánního překladu a osobě, která bude využívána i
pro překlady dokumentů spojených s agendou děkana, ale i senátu a jiných potřeb nezbytných
pro vyšší internacionalizaci a srovnatelné podmínky přístupu k informacím pro české i
zahraniční studenty. Kandidát tento způsob podpořil s tím, že by tato zkušenost mohla být
užitečná i pro jiné části univerzity. Diskuse se týkala i technických aspektů spojených

s agendou a komunikací v anglickém jazyce, potřebou mít všechny dokumenty, včetně
studijních, administrativních, aktů řízení, organizačních, technických ve dvojjazyčné
formě/provedení. Dalším dotazem z řad studentů bylo jejich možné zapojení či možnost mít
zpětnou vazbu s vedením fakulty, kde kandidát vyjádřil otevřenost i svůj osobní přístup
během jeho dosavadního působení na akademické půdě. Navazující dotaz směřoval k podpoře
vědy u studentů s diskusí o využití zkušeností, kontaktů i výzkumné spolupráce kandidáta
včetně prostoru pro zlepšení komunikace a udržování aktivní vazby s absolventy. Rovněž
vyšší zastoupení studentů na projektech bylo součástí diskuse a návrhů. S ohledem na
pedagogické záležitosti, kvalitu a strukturu uchazečů o studium z EU kandidát zmínil lepší
informovanost a PR v rámci různých platforem a programů jako Agrinatura, CGIAR systém,
Erasmus, nebo prezentací výzkumných témat na konferencích formátu Tropentag. Další
otázka směřovala na názor kandidáta na možnosti mít do budoucna nějakou formu
detašovaného pracoviště v tropech. Kandidát zmínil, že například dlouhodobý projekt
Derbianus v tropech určitou základnu má a od té se může rozvinout, nebo organizací letních
škol, či se zapojit do aktivit RUFORUM, které sdružuje na 70 afrických univerzit. Otázky
směřovaly i na lidské zdroje, přetíženost zaměstnanců, kteří často nad rámec běžné pracovní
doby a na úkor pedagogických záležitostí, snahy držet vysokou kvalitu výuky i výzkumu,
zpracovávají narůstající administrativu. Diskuze směřovala i na chybějící podpůrné/servisní
pozice. V tomto ohledu se odpověď i diskuse shodla, že bude potřeba se zaměřit na hledání
finančních zdrojů, včetně zahraničních projektů, postdoktorandských pozic aj. Další
připomínkou byl rozvoj elektronizace a digitalizace, včetně studijních náležitostí, jako online
formuláře, kde opět diskuse směřovala na profesionální překladatelský přístup a potřebu mít
takovou osobu na FTZ plně k dispozici. Na závěr bylo zrekapitulováno, že i s novou
infrastrukturou v nové budově FTZ bude spojeno stálé vylepšování a optimalizace provozu a
využití v souvislosti s plánem výstavby tropického skleníku. V této souvislosti byla zmínka i
o potřebách rozvoje chovu na ŠZP v Lánech s navazující laboratorní infrastrukturou. Zde
kandidát zmínil propojení se soukromým/státním sektorem skrze investice, či podporou
aplikovaného/smluvního výzkumu.

Ad 2. Volba děkana Fakulty tropického zemědělství (FTZ)
Předseda AS FTZ Radim Kotrba informoval přítomné senátory o průběhu setkání akademické
obce dne 17. 2. 2021, na které se představil jediný navržený kandidát na funkci děkana FTZ
prof. Dr. Ir. Patrick Van Damme. Kandidát přednesl na AO dvacetiminutovou prezentaci o

ideách rozvoje FTZ, v případě zvolení, a v následné diskuzi dotazy nejčastěji mířili na
způsob, formu a jazyk komunikace a potřebu mít pro fakultu simultánní překladatele, zejména
v případě, kdy jazyk jednání bude čeština (např. kolegium rektora). Dotazy směřovaly i na
fyzickou přítomnost kandidáta, který ujistil, že od ukončení pozice na Ghent University v září
2021 bude jeho prioritou působení v Praze. Řada dotazů se vztahovala na koncept rozvoje
FTZ jak po stránce lidských zdrojů, tak i financování z externích projektů i pedagogických a
zaměření na cílové skupiny studentů. Setkání AO se účastnilo v průběhu kolem 250 členů AO
FTZ.
Poté předseda volební komise AS FTZ Ing. Radim Kotrba, Ph.D. vysvětlil přítomným
senátorům způsob volby děkana FTZ, byli ustanoveni skrutátoři (Dr. Verner a Ing. Faltová),
kteří zkontrolovali volební urnu a volební místnost a při vstupu do volební místnosti předali
každému senátorovi volební lístek. Po vhození označených volebních lístků do urny od všech
přítomných senátorů otevřeli skrutátoři před volební komisí volební urnu a spočítali hlasy.
Z urny bylo vyjmuto 8 volebních lístků, všechny byly platné.
Skrutátoři poté sdělili výsledek volby: pro navrženého kandidáta na funkci děkana FTZ prof.
Dr. Ir. Patricka Van Damma hlasovalo 8 senátorů, 0 se zdrželo a 0 hlasovalo proti.
Ad 3. Usnesení
Předseda AS FTZ navrhl toto znění usnesení:
AS FTZ zvolil během zasedání prof. Dr. Ir. Patricka Van Damme děkanem FTZ. Tento
výsledek volby bude zveřejněn na úřední desce. Po uplynutí odvolací lhůty a vypořádání se
s případnými námitkami bude zaslán návrh na jmenování děkana FTZ rektorovi ČZU.
O tomto usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0

Schválení zápisu proběhlo per rollam ve dnech 10.3.- 12.3. 2021

V Praze dne 24. 2. 2021
Zapsal: Ing. Radim Kotrba, Ph.D.

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

