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Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 15.12.2010 
 
Přítomni: Jiří Vojar, Miroslav Šálek, Tomáš Kott, Jakub Medek, Kristina Molnárová, Alena Wranová 
 
Omluveni: Blanka Kottová, Kateřina Černý Pixová, Hana Šípková, Petra Šímová, Vítězslav Moudrý, 
Martin Zeman 
 
Hosté: Miroslav Martiš (proděkan pro rozvoj FŽP), Vladimír Zdražil (tajemník FŽP) 
 
Program jednání 
1. Projednání návrhu dokumentu „Dlouhodobý záměr ČZU v Praze na období 2011 – 2015“ (dále jen 

DZ FŽP) 
2. Různé 
 
1. Projednání návrhu DZ FŽP 
J. Vojar při zahájení zasedání konstatoval, že AS FŽP není pro toto zasedání usnášeníschopný 
(přítomno bylo pouze 6 senátorů, min. počet pro usnášení a potřeby hlasování je 7 senátorů). Proto 
v zápětí navrhl, aby zasedání proběhlo volnou rozpravou k návrhu DZ FŽP a samotné hlasování se 
uskutečnilo elektronickou formou. Přítomní senátoři s návrhem J. Vojara souhlasili.  
Následovala rozprava k návrhu DZ FŽP: 
J. Vojar se zeptal na to, zda byl materiál DZ FŽP již projednán kolegiem děkana, vědeckou radou (VR) 
FŽP, zda byly případné připomínky zapracovány a komu je materiál určen a co z něj plyne pro FŽP. 
M. Martiš reagoval, že materiál byl projednán a připomínky z kolegia a VR nebyly vážného rozsahu, a 
proto nebylo nutné je zapracovat. Dále zdůraznil, že materiál má pro FŽP povinný charakter i 
s ohledem na nutnost schválit a zapracovat tento dokument do DZ ČZU ještě tento kalendářní rok. 
Vyzval AS FŽP, aby do budoucna kontroloval naplňování DZ FŽP a zmínil i možný podnět apelovat na 
plnění DZ FŽP i na úrovni samotných kateder, např. s ohledem na akreditace/reakreditace studijních 
oborů apod. 
J. Vojara zajímalo, zda je DZ FŽP podstoupen příslušným orgánům MŠMT či zůstává pouze na 
univerzitní úrovni. 
M. Martiš vysvětlil, že schválený DZ FŽP je oficiálním dokumentem fakulty, ale MŠMT univerzita 
předkládá pouze DZ ČZU nikoli dílčí dokumenty jednotlivých fakult. 
J. Vojar konstatoval, že v případě požadavku kontrolovat plnění DZ FŽP se může díky značné 
„obecnosti“ formulací a znění DZ FŽP, jednat o pro senát problematický úkol. 
M. Martiš vysvětlit, že ve shodě s ostatními fakultami ČZU nebudou DZ fakult konkrétní vzhledem 
k neujasněné situaci vývoje VŠ díky nekoncepční politice MŠMT. Toto  pragmatické stanovisko vedení 
ČZU tlumočil i děkan FŽP Petr Sklenička přítomným na VR FŽP dne 24.11.2010. 
M. Šálek reagoval, pakliže se jedná o dokument formálního charakteru, navrhuje dokument schválit 
z věcného hlediska a zaměřit se primárně na ryze reálné záležitosti zde uvedené. 
J. Vojar upozornil, že dokument je plný formálních a typografických chyb, které musí být odstraněny 
a navrhl přítomným zástupcům vedení FŽP – M.Martišovi a V.Zdražilovi, že veškeré připomínky a 
komentáře k předkládanému znění DZ FŽP pošlou senátoři do čtvrtečního večera 16.12.2010 emailem 
na adresu martis@knc.czu.cz. Dokument se zapracovanými připomínkami obdrží ve finální podobě AS 
FŽP od M. Martiše v pondělí 20.12.2010 opět v elektronické podobě. Všichni přítomní s návrhem na 
zaslání korektur souhlasili. 
M. Šálek se zajímal, zda bude DZ FŽP po schválení zveřejněn na webu fakulty. 
V. Zdražil vysvětlil, že se samozřejmě po schválení DZ FŽP stane oficiálním dokumentem a bude 
vyvěšen na webových stránkách. 
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M. Šálek se zmínil, že by bylo zajímavé srovnání s DZ ostatních VŠ, zda i ony koncipují dokument 
v obecné rovině. 
V. Zdražil vysvětlil, že univerzita není schopna garantovat cíl směřování rozvoje a nemůže mít ani 
jasno dle samotných reakcí MŠMT, které momentálně neuvažuje v dlouhodobých koncepčních 
horizontech. Je tedy velmi těžké plánovat jakýkoli podrobnější vývoj do budoucna. 
M. Martiš uvedl možnost pokusit se vyrovnat se stávající situací na MŠMT a samotné ČZU vytvořením 
interního materiálu pro katedry FŽP. 
Rozprava byla zakončena K. Molnárovou, J. Vojarem a A. Wranovou uvedením některých 
konkrétních připomínek k dokumentu týkajících se popisované efektivity práce pedagogů s ohledem 
na počet studentů fakulty či nesrovnalosti ve SWOT analýzách příslušných kapitol.   
 
2. Různé 
AS FŽP byl vyzván V. Zdražilem, zda by mohl 2. týden v lednu 2011 svolat zasedání k projednání 
investic (FRIM) pro nákup laboratorního vybavení do nové budovy MCEV. 
 
 
Datum: 15.12.2010 
Zapsala: Alena Wranová 
Schvaluje: Jiří Vojar, předseda AS FŽP 
 
 
 
 
 


