ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČZU V PRAZE
dne 6. 12. 2004
Přítomni:

prof. Hron, prof. Kovář, prof. Havlíček, prof. Slavík, prof. Balík,
prof. Wittlingerová, prof. Kozák, prof. Podrázský, prof. Svatoš, prof. Klíma,
doc. Havrland, doc. Slavík, prof. Voříšek, prof. Šantrůček, prof. Jílek, prof. Vrana,
prof. Brabenec, prof. Blahovec, prof. Kavka, prof. Pokorný, prof. Šťastný,
prof. Gross, prof. Roček, doc. Doucha, Mgr. Lipavský, doc. Bouška, Ing. Pastorek,
prof. Janeček, Ing. Běle, doc. Antoš, doc. Tichá, doc. Havlíček, prof. Okenka,
prof. Střeleček, Ing. Zahradník, doc. Volf,

Omluveni:

prof. Procházka, Ing. Palas, doc. Durčáková, prof. Šťastný

Hosté:

Ing. Malík (ředitel ŠLP v Kostelci n.Č.l.), Ing. Javorník (ředitel ŠZP v Lánech)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program jednání VR ČZU v Praze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace o studijní činnosti
Informace o koncepci rozvoje školních podniků
Řízení ke jmenování profesorem
Různé

Ad 1 – Zahájení
Zasedání VR zahájil rektor ČZU v Praze a seznámil členy VR s návrhem programu jednání.
Předložený návrh programu byl přijat bez pozměňovacích návrhů.
Rektor ČZU v Praze
 udělil zvláštní cenu rektora ČZU v Praze „Bohyni úrody Ops“ prof. Ing. Imrichu Okenkovi,
CSc.,rektorovi SPU v Nitře jako ocenění za dlouhodobou úspěšnou meziuniverzitní
spolupráci.
 udělil zvláštní cenu rektora ČZU v Praze „Bohyni úrody Ops“ prof. Ing. Františku
Střelečkovi, CSc., emeritnímu rektorovi a současnému prorektorovi Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích jako ocenění za dlouhodobou úspěšnou meziuniverzitní spolupráci.
AdD 2 – Informace o studijní činnosti
Prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc., prorektor pro pedagogiku a studium, uvedl materiál
„Vzdělávání na České zemědělské univerzitě v Praze“ předložený všem členům VR ČZU v Praze
a doplnil jej o komentář týkající se budoucích výzev v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
V bohaté diskusi vystoupili: prof. Hron, prof. Kovář, prof. Voříšek, prof. Havlíček, prof.
Brabenec, prof. Svatoš, prof. Střeleček, prof. Okenka, prof. Kozák, doc. Volf, doc. Antoš.
Náměty z diskuse:
- význam osobního kontaktu studentů s osobnostmi reprezentujícími jednotlivé vědní
obory podpořit v restrukturalizaci studijních plánů (zúžit portfolio předmětů,
reflektovat osobní kontakt ve struktuře přednášek a cvičení při úsilí směřujícím ke
snížení podílu přímé výuky a zachování kvality výuky); využít všech prostředků
k podpoře řízeného samostudia;

-

reflexe evropských procesů směřujících ke standardizaci organizace a forem studia
(Boloňská deklarace, vzdělávací politika EU, Bílá kniha, mobility studentů a
pedagogů)
řízení vzdělávacího procesu a zajišťování jeho kvality; kromě kvantitativních
ukazatelů (počet hodin přímé výuky, počet studentů na jednoho pedagoga, apod.)
doplnit kvalitativními ukazateli a respektovat časové zpoždění;
vliv formy zkoušky (ústní, písemná, kombinovaná) na kvalitu studia, utváření
osobnosti absolventa a portfolia jeho dovedností;
kultivovat pedagogické a didaktické schopnosti a dovednosti VŠ pedagogů;
definovat vzdělávací potřeby na jednotlivých úrovních studia (bakalářské,
magisterské, doktorské); pravidelně hodnotit vliv kvality střední školy na úspěšnost ve
studiu;
posílit roli výzkumu ve vzdělávání a zapojení studentů do vědecko-výzkumné práce.

Závěr: Připomínky a náměty vzešlé z diskuse využít při zpracování Dlouhodobého záměru ve
vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti.
Ad 3 – Informace o koncepci rozvoje školních podniků
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prorektor pro školní podniky a styk s odbornou veřejností, uvedl
materiál „Koncepce rozvoje školních podniků“, kteří měli členové VR ČZU v Praze rovněž
k dispozici.
V následné diskusi vystoupili: doc. Bouška, prof. Petr, doc. Antoš, doc. Slavík, prof. Pokorný,
prof. Okenka, prof. Střeleček, Ing. Malík, prof. Kozák.
Náměty z diskuse:
- pozitivní hodnocení úrovně činnosti na obou školních podnicích včetně dosažených
výsledků; role těchto podniků pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost; posílit
roli podniků v oblasti šíření dobrého jména univerzity, reprezentativní a demonstrační
účely;
- v ochraně genofondů respektovat národní politiku v této oblasti a ve zvýšené míře se
věnovat těm genofondům, které jsou v národním i mezinárodním měřítku unikátní;
- zlepšit marketingovou činnost a zaměřit pozornost na realizaci produkce s vyšší
přidanou hodnotou; využít dotační podpory, přímé platby a aktivně vyhledávat
příležitosti k zajištění rozvoje z externích zdrojů;
- demonstrovat v praxi aplikaci principů udržitelného rozvoje; energetickou nároky
saturovat y vlastních zdrojů (změna některých technologií, investice do bioreaktorů,
spalování odpadu při zpracování dřeva, apod.);
- zvýraznit roli a význam školních podniků pro vědecko-výzkumnou činnost, zapojit
studenty doktorských studijních programů;
- z formálního hlediska důsledně respektovat Zákonem vymezenou terminologii,
transparentní popis finančních toků a integrovat dílčí náměty do konzistentního
materiálu.
Závěr: Náměty s diskuse využít při zpracování „Koncepce rozvoje školních podniků“.
Ad 4 – Řízení ke jmenování profesorem
Vědecké radě ČZU v Praze byl předložen návrh na jmenování
- doc. Ing. Františka Bauera, CSc., docenta Agronomické fakulty MZLU v Brně,
profesorem v oboru Technika a mechanizace zemědělství.

Návrh včetně odborného životopisu kandidáta uvedla doc. Tichá a doplnili prof. Adamovský a
prof. Klíma.
Doc. Bauer seznámil formou krátké prezentace vědeckou radu ČZU v Praze s koncepcí rozvoje
ve vědeckovýzkumné oblasti a výuky v příslušném oboru. V následné diskusi odpověděl na
dotazy členů vědecké rady.
Za skrutátory pro hlasování o návrzích na jmenování profesorem byli navrženi a zvoleni:
prof. V. Brabenec, prof. Voříšek.
Výsledky tajného hlasování:
Počet členů VR
Počet přítomných členů VR
Vydáno hlasovacích lístků
Odevzdáno hlasů kladných
záporných
neplatných
zdrželo se

39
35
35
30
4
1
0

Závěr: Na základě výsledků tajného hlasování vědecká rada ČZU v Praze souhlasí se
jmenováním profesorem
doc. Ing. Františka Bauera, CSc. pro obor: Technika a mechanizace zemědělství
Ad 5 – Různé
Prof. Hron informoval členy VR ČZU v Praze o změně názvu Agronomické fakulty na Fakultu
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (s platností od 1.1.2005), dále o rozvoji a
úpravách areálu ČZU.
Závěrem zasedání poděkoval všem členům VR ČZU v Praze za jejich práci a popřál jim hodně
úspěchů v novém roce.

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
rektor ČZU v Praze
Zapsala: doc. Tichá

