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Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 1. 11. 2011 

 

Program jednání 

1. Volba děkana FŽP 

2. Příprava a vyhlášení voleb do AS ČZU 

3. Projednání dokumentu – Přijímací řízení na FŽP 

 

Přítomni: Jiří Vojar, Kristina Molnárová, Petra Šímová, Blanka Kottová, Alena Wranová, Miroslav 
Šálek, Martin Hanel, Vítězslav Moudrý, Tomáš Kott, Jakub Medek, Martin Zeman 

Nepřítomni (omluveni): Hana Šípková 

Hosté: Petr Sklenička, Petr Skála, Vlasta Tuhárská  

 

1. Volba děkana FŽP 

Předseda AS FŽP Jiří Vojar úvodem seznámil senátory s postupem a pravidly voleb – hlasování musí 
být dle Volebního a jednacího řádu AS FŽP přímé a tajné, přičemž vítězný kandidát musí obdržet 
nadpoloviční většinu hlasů všech zástupců z obou komor AS – zaměstnanecké (8 zástupců) 
a studentské (4 zástupci). 

Senátoři se dotázali postupně obou kandidátů na stejné tři základní okruhy otázek: 

1/ V letošním roce byl přijat nadlimitní počet uchazečů (oproti předpokladům o necelých 500 studentů 
více). Jak lze do budoucna řešit a ohlídat neočekávaný nadlimitní zájem o studium ze strany 
zapsaných uchazečů, s ohledem na kapacity pedagogů? 

2/  Není dobré pouvažovat o vypracování optimální strategie a nepřicházet tak díky dotační politice 
plateb na studenta o určitý podíl financí? 

3/ Jaká je šance na změnu univerzitního bodového hodnocení pedagogických výkonů, respektive 
diskriminační přenásobování přednášek a cvičení počty oborů, ačkoliv se v danou dobu výuky 
prokazatelně odučila jedna společná přednáška či cvičení? 

 

Prvním vyzvaným přítomným kandidátem k reakci na otázky a diskuzi se členy AS FŽP byl Petr 
Sklenička. 

Ad 1/ Odkázal se na vystoupení v rámci Akademické obce FŽP ze dne 26. 10. 2011 a zdůraznil, že 
letošní situace je ojedinělá, svědčí pravděpodobně o dobré propagaci fakulty, neboť se podařilo 
neztratit zájem uchazečů, kteří skutečně projevili aktivní zájem o studium na fakultě a přišli k zápisu 
v nadlimitním počtu oproti předešlým rokům. 

Ad 2/ S ohledem na chování MŠMT ČR nelze kalkulovat dle stávající dotační politiky přesné optimální 
počty, neboť se pravidla stále mění a je tedy zapotřebí udržovat fakultu na možnost těchto výkyvů 
připravenou. Každopádně upřednostňuje raději přijímat studenty a soustředit se na udržení zdravé 
rovnováhy mezi pedagogikou a výzkumnými aktivitami. Na zájem studentů navrhuje reagovat 
dostatečně širokým portfoliem nabízených oborů. 

Ad 3/  O přesném výpočtu a násobení koeficientu při hodnocení pedagogických výkonů si není přesně 
jist, do jaké míry je koeficient diskriminační a zda by bylo pro fakultu a její zaměstnance výhodné 
metodiku v daném ohledu měnit. 
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Druhým vyzvaným přítomným kandidátem k reakci na otázky a diskuzi se členy AS FŽP byl Petr Skála. 

Ad 1 a 2/ Navrhuje přijmout maximální možný počet studentů, neboť velkou míru financí získává 
fakulta právě díky dotacím na studenta. Také by rád rozšířil povědomí o fakultě, aby si uchazeči 
vybírali podle jmen osobností zde působících. Širší povědomí o zde působících odbornících by chtěl 
podpořit využíváním nově zřízených osobních stránek zaměstnanců a jejich motivaci k rozvoji a 
popularizaci. Čímž navázal na druhou otázku  a v reakci na připomínku senátorů, zda si dané tvrzení 
neprotiřečí a nebylo by zapotřebí pro tuto vizi přijmout další pracovníky, reagoval P. Skála, že by volil 
možnost zapojení externistů, kteří mají zkušenosti s výukou na vysoké škole. 

Ad 3/ Navrhuje hodnotit přednášku jako jeden výkon, bez ohledu na počet oborů, pro které byla 
přednáška společná a takto i odučená. Pro prosazení dané změny by využil možnosti vyjádření 
fakultních zájmů v AS ČZU prostřednictvím jejích volených zástupců a jednání i se zástupci z dalších 
fakult a institutů. 

 

Průběh hlasování 

Po vyslechnutí kandidátů se senátoři odebrali k tajné a přímé volbě.  

Dále proběhlo sečtení lístků zástupců komory zaměstnanců volební komisí AS FŽP a J. Vojar mohl 
konstatovat, že všech sedm odevzdaných hlasovacích lístků přítomných senátorů bylo platných. 

Výsledky voleb za zaměstnaneckou komoru AS FŽP 

Petr Skála – žádný hlas pro kandidáta, nikdo se nezdržel hlasování  

Petr Sklenička – sedm hlasů pro kandidáta, nikdo se nezdržel hlasování 

Proběhlo sečtení lístků zástupců komory studentů volební komisí AS FŽP a J. Vojar mohl konstatovat, 
že všechny čtyři odevzdané hlasovací lístky přítomných senátorů byly platné. 

Výsledky voleb za zaměstnaneckou komoru AS FŽP 

Petr Skála – žádný hlas pro kandidáta, nikdo se nezdržel hlasování  

Petr Sklenička – čtyři hlasy pro kandidáta, nikdo se nezdržel hlasování 

 

Volby byly prohlášeny za platné s celkovým výsledkem: 

Kandidát Petr Sklenička obdržel potřebný nadpoloviční počet hlasů jak v komoře zaměstnanců, tak 
v komoře studentů. Z 11 přítomných senátorů hlasovalo pro P. Skleničku všech 11 přítomných 
zástupců AS FŽP. 

 

Posléze byli kandidáti přizváni a seznámeni J. Vojarem s výsledky voleb. 

 

Děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze byl pro funkční období v letech 2011–2015 zvolen 
Petr Sklenička. 

 

 

 

2. Příprava a vyhlášení voleb do AS ČZU 

Senátoři prodiskutovali a schválili plán vyhlášení dílčích voleb zástupců FŽP do AS ČZU předložený  
J. Vojarem. Volby se uskuteční dle schváleného harmonogramu (viz příloha), vyhlášeny jsou ke dni 
1. 11. 2011. 
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3. Projednání dokumentu – Přijímací řízení na FŽP 

Vedoucí studijního oddělení FŽP V. Tuhárská seznámila senátory s materiálem k vyhlášení Přijímacího 
řízení na FŽP pro akademický rok 2012/2013. Po věcné stránce byl dokument navržen ke schválení 
s připomínkou, že dojde k úpravě na straně 5, kdy v případě anglických studijních oborů bude 
uveřejněna konkrétní výše poplatku za studium s odkazem na příslušné nařízení děkana FŽP a nikoliv 
pouze stávající formulace s uvedeným rozmezím 30 – 3000 EUR. V dokumentu budou dále opraveny 
stylistické a gramatické dílčí nedostatky, jejichž návrhy za AS FŽP provede a pošle V. Tuhárské 
předseda AS FŽP J. Vojar. 

 

Výsledky hlasování o schválení dokumentu „Přijímací řízení na FŽP“: 

• 10 hlasů pro (J. Vojar, K. Molnárová, P. Šímová, B. Kottová, A. Wranová, M. Hanel, V.  
Moudrý, T. Kott, J. Medek, M.  Zeman) 

• jeden hlas se zdržel (M. Šálek) 

• žádný hlas proti 

 

Dokument byl za výše uvedených podmínek schválen. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 1. 11. 2011 

 

Zapsala: Alena Wranová 

 

Schvaluje: Jiří  Vojar, předseda AS FŽP 


