Zápis ze zasedání AS dne 30.9.2008
Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Hron, Ing. Boháček, prof. Havlíček, doc. Srnec
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Zpráva o aktualizaci dlouhodobého záměru
3. Vznik Studentské unie ČZU
4. Přijímací řízení ITS pro akademický rok 2009/2010
5. Změna názvu katedry ITS
6. Změna členů Vědecké rady ITS
7. Delegování zástupců ČZU do Rady vysokých škol
8. Různé
9. Ukončení funkčního období senátorů
10. Prohlídka arboreta
Ing.Remeš přítomné hosty a senátory přivítal na výjezdním zasedání AS ČZU, které se konalo
v prostoru Šlechtitelské stanice Truba Arboreta FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy.
Zasedání bylo poslední v tomto složení senátorů. Poté zahájil zasedání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Zpráva o aktualizaci dlouhodobého záměru
Prof. Hron pozdravil přítomné a popřál všem hodně zdaru do nového akademického roku.
Konstatoval, že dlouhodobý záměr byl v minulém roce projednán na úrovni MŠMT, SR ČZU
a AS ČZU. Aktualizace je na úrovni plnění tohoto plánu a přizpůsobení se dalším
prognostickým vizím. Byla projednána a schválena SR ČZU dne 18.9.2008.
Prof. Havlíček informoval o tom, že aktualizace vychází z podrobných dlouhodobých záměrů
fakult. Aktualizace je dokumentem obecnějším a shrnuje dílčí činnosti a integruje je do
celků. Novinkou a hlavní prioritou MŠMT se stala harmonizace obsahu vzdělávání a
studijních oborů s registrem povolání. V celé EU dochází ke sjednocování číselníku studijních
oborů a číselníku povolání. Nově se musí popsat všechny studijní obory z hlediska
kvalifikačních potřeb, kompetencí atd. Toto se bude zpracovávat nadcházející dva roky.
V diskuzi PaedDr. Vavrla upozornil, že v dokumentu chybí zmínka o sportu nebo tělesné
výchově, sportovní činnosti studentů a zaměstnanců, sportovním areálu. .
Prof. Hron si činnosti KTV váží a na sportovní areál je pamatováno v kapitole „Kvalita
prostředí a tvořivé klima univerzity“.
AS jednomyslně schvaluje dokument Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,
vědecké a výzkumné činnosti na ČZU v Praze na období 2009.
4. Přijímací řízení ITS pro akademický rok 2009/2010
Doc. Srnec z ITS informoval, že předkládaný dokument plně odpovídá akreditačnímu
materiálu schválenému MŠMT. Po formálních připomínkách, které zástupce ITS přijal, byl
dokument předložen ke schválení.
AS jednomyslně schvaluje dokument Přijímací řízení ITS pro akademický rok
2009/2010.
5. Změna názvu katedry ITS
Z katedry - „Katedra inženýrství, ekonomicky a rozvoje venkova tropů a subtropů“ (KIERV
TS) byla vydělena část, z které vznikla nová katedra – Katedra ekonomického rozvoje.

Doc. Srnec požádal o schválení změny názvu původní katedry „Katedra inženýrství,
ekonomicky a rozvoje venkova tropů a subtropů“ (KIERV TS) na katedru „Katedra
udržitelných technologií“ (KUT) (Department of Sustainable Technologies) a doc.Krepl
vysvětlil, proč byl tento název zvolen.
Název katedry „Katedra ekonomického rozvoje“ byla AS ČZU schválena dne 24.6.2008 –
bod 3.
AS jednomyslně schvaluje předložený dokument: vznik nové katedry a změnu názvu
původní katedry ITS. Změna názvu a vznik nové katedry nabývá účinnosti od
1.10.2008.
6. Změna členů Vědecké rady ITS
Doc.Srnec konstatoval, že ITS má v současné době nejméně početnou (18ti člennou) VR ze
všech fakult ČZU. Proto VR ITS navrhla navýšení svých členů na 24.
AS jednomyslně schvaluje nové složení Vědecké rady ITS.
7. Delegování zástupců ČZU do Rady vysokých škol
Ing.Remeš oslovil všechny předsedy AS fakult ČZU a tito měli možnost navrhnout kandidáta
do sněmu a předsednictva RVŠ, sněmu RVŠ a zástupce do studentské komory RVŠ + jeho
náhradníka. Zástupci jsou voleni na funkční období 2009-2011.
Byli navrženi:
PEF
Ing. Boučková
TF
Ing.Chotěborský
FAPPZ
prof.Ing. Voříšek
Předseda AS ČZ Ing. Remeš
AS schválil zástupce do Rady vysokých škol za ČZU - prof. Ing.Voříška a Ing. Remeše.
Pro 20 hlasů, proti 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování
Do studentské komory RVS byli navrženi:
Borák Jan
Ing. Magdaléna Divišová
Bc.Michal Novák
AS schválil zástupce do studentské komory Rady vysokých škol – Jana Boráka a jako
náhradníka do studentské komory Ing. M. Divišovou.
Pro 16 hlasů, proti 1 hlas, 4 se zdrželi hlasování
Zástupci fakult budou vybráni akademickými senáty jednotlivých fakult a celková delegace za
ČZU bude odeslána předsedou akademického senátu ČZU do 7.11. 2008
3. Vznik Studentské unie ČZU
Na zasedání AS vystoupil prezident Studentské unie ČZU, student 5.ročníku PEF Bc.Michal
Novák (senátor za PEF), aby přítomné senátory a hosty seznámil s občanským sdružením SU
ČZU, které bylo založeno již v roce 2004 a které hodlá oživit spolupráci s vedením a studenty
ČZU. Seznámil přítomné s cíly a projekty tohoto sdružení.
Prof. Hron uvedl, že SU je vítána. Spolupráce se studenty již fungovala, ale pro každé vedení
je vždy výhodnější jeden partner než roztříštěná základna a na druhé straně sjednocený názor
má větší sílu. S prorektory a děkany byla tato otázka již diskutována. Co se týká hmotného
zabezpečení SU doporučil prof. Hron střízlivé finanční i ostatní požadavky a vyzval
k dodržování všech pravidel, které v této oblasti budou. Připomněl, že všichni studenti jsou
členy akademické obce a jsou zavázáni univerzitními normami, spolupráci vidí v pomoci tyto
normy naplňovat.

Ing.Šilerová poukázala na aktivity, které se váží s finančními prostředky, jako je účetnictví,
internetové stránky a propagace. Obává se, aby aktivita studentů opět po nějaké době
„neusnula“.
Doc. Krepl se podělil o zkušenosti ze zahraničních univerzit. V prezentaci SU mu chybí
seznam povinností, které by měly být jasně prezentované.
Ing. Boháček projevil zájem hlavně v oblasti spolupráce SU s kolejní radou. Nejvíce
problémů se vyskytuje právě na kolejích.
Prof. Havlíček vyjmenoval tři nezbytné kroky SU, které musí učinit, aby mohla požádat ČZU
o partnerství :
o Požádat děkany fakult o souhlas vykonávat na půdě fakulty svoji činnost
o Podchycení členské základny
o Navázat spolupráci se studentskou komorou RVŠ
Ing. Licková kvituje akce a snahy studentů v této oblasti a cení si vstřícného postoje prof.
Hrona, který i v minulosti vystupoval pozitivně a podporoval studentské akce. Zdůraznila, že
nadšenců v řadách studentů je málo. Ona sama pracovala ve studentském spolku.
8. Různé
Prof. Hron poděkoval všem, kteří se podíleli na státních závěrečných zkouškách. V rámci
přijímacího řízení se počet našich studentů zvýšil na 21700. Počet odmítnutých se zúžil na
desítky. Dochází k nárůstu zahraničních studentů a s tím spojených problémů, které je třeba
řešit. Na ČZU pokračují stavební úpravy (např. v menze je budován přístup pro
hendikepované). Nových projektů je celá řada, jejich realizace závisí na finančních
prostředcích univerzity. Pokračují jednání na nejvyšší úrovni ohledně rozpočtu vysokých škol
pro rok 2009. Probíhají semináře k Bílé knize, projednání vládou ČR proběhne v prosinci
tohoto roku. Závazný termín věcného záměru zákona o vysokých školách je červen 2009.
21.8.-26.8.2008 proběhla mezinárodní výstava Země živitelka , naše univerzita, dle
prof.Hrona, se na této výstavě prezentovala na vysoké úrovni.
Prof.Hron předal nejvyšší ocenění univerzity Barboře Špotákové (naší studentce) světové
rekordmance a olympijské vítězce v hodu oštěpem.
Ing. Remeš tlumočil přítomným dopis, který k jeho rukám zaslal prof. Radomír Novotný
(KSÚP FŽP), ve kterém se vyjadřuje k situaci na FŽP. Ing. Remeš vyzval vedení ČZU a
senátory za FŽP, aby se k dané věci vyjádřili.
RNDr. Jehlička (senátor za FŽP) informoval, že byl také prof. Novotným požádán, aby tuto
záležitost na zasedání AS otevřel.
Prof. Hron v souvislosti s tímto dopisem odpověděl, že věc řádně prošetřil, po poradě
s právníky provedl příslušné kroky (sporný konkurz zrušil) a doporučil postup děkanovi FŽP.
Na dopis prof. Novotnému odpověděl. Veškeré podklady a korespondence jsou archivovány.
Ing. Pavlásek (senátor za FŽP a zároveň předseda AS FŽP) informoval o plánovaném setkání
akademické obce FŽP, kde budou otázky reorganizace FŽP diskutovány.
V závěru předseda akademického senátu Ing. Remeš poděkoval členům AS za práci
v uplynulém funkčním období a zasedání ukončil.

Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
úřadující předseda AS ČZU

Zapsala: Hanusová Zuzana

