Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 8.2.2011

Přítomni: dle prezenční listiny, Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Pravidla studia univerzity třetího věku na ČZU v Praze
3. Volba předsedy AS ČZU
4. Různé
Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání. V úvodu požádal nové
členy AS ČZU, aby se krátce představili.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Pravidla studia univerzity třetího věku na ČZU v Praze
Pravidla U3V již byla projednána a schválena AS ČZU dne 15.12.2010 a předána k registraci
na MŠMT ČR, uvedl v úvodu prorektor Ing. Zasadil. Dokument byl ze strany ministerstva
připomínkován a vrácen zpět. Všechny připomínky byly formálního charakteru a jsou
zapracovány do předkládaného dokumentu.
AS jednomyslně schválil Pravidla studia univerzity třetího věku na ČZU v Praze
3. Volba předsedy AS ČZU
Volba předsedy proběhla v souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČZU v Praze.
Přítomných bylo 20 senátorů z celkového počtu 29.
Nejprve byla navržena volební komise ve složení:
Prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
Ing. Petr Skála
Zuzana Věšínová
Tato komise byla následně AS ČZU zvolena hlasováním:
pro 19 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas
Poté byli z pléna akademického senátu tajně navrženi kandidáti na předsedu AS ČZU.
Navržení kandidáti na předsedu:
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
- kandidaturu přijal
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
- kandidaturu nepřijala
Ing. Miroslav Růžička, CSc.
- kandidaturu přijal
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. - kandidaturu nepřijala
PaedDr. Dušan Vavrla
- kandidaturu nepřijal
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Poté následovala tajná volba předsedy ze dvou kandidátů, kteří kandidaturu přijali.
Výsledek hlasování: všech 20 volebních lístků bylo platných, nikdo se zdržel hlasování
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
- 17 hlasů
Doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc. - 3 hlasy
Vzhledem k tomu, že pro jednoho kandidáta se vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS
ČZU, byl předsedou akademického senátu zvolen v prvním kole
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

5. Různé
Doc. Remeš informoval senátory o jednáních předsednictva RVŠ, následně se diskutovalo
především o finančních záležitostech financování vysokých škol, o připravovaném zákonu o
terciárním vzdělávání a zejména o metodice hodnocení výkonů ve vědě a výzkumu. V této
souvislosti bylo poukázáno na důležitost vytváření oborových metodik hodnocení této
činnosti. Diskuze se také týkala rozvoje univerzity a významu investiční výstavby, která
v areálu ČZU probíhala. Ing. Skála vyzdvihl přínos odpovědných pracovníků ČZU za
realizaci těchto aktivit.
Na základě této diskuze přijal AS ČZU tato usnesení:
Usnesení AS ČZU :
• AS ČZU v den slavnostního otevření Mezifakultního centra environmentálních věd
ČZU vyslovil poděkování všem členům bývalého i současného vedení ČZU, kteří se
podíleli na realizaci této investiční akce.
• AS ČZU žádá členy akademické obce ČZU, aby aktivně vstoupili do tvorby
oborových metodik pro hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. AS ČZU vzhledem
k aktuálnosti přípravy tvorby oborových metodik pro hodnocení vědy a výzkumu
považuje za důležité zařadit tuto otázku jako bod jednání na příštím zasedání AS ČZU
s účastí odpovědných pracovníků ČZU.
Doc. Remeš poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup při jednání a zasedání ukončil.
Další zasedání AS ČZU je plánováno na 30.3.2011.

Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
předseda AS ČZU
v.r.
Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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