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Zápis ze Setkání akademické obce FŽP ze dne 26. 10. 2011 

 

Program jednání 

1. Zpráva o činnosti FŽP 

2. Představení kandidátů na děkana FŽP pro funkční období 2011–2015 

 

1. Zpráva o činnosti FŽP 

Děkan FŽP prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. představil souhrnnou zprávu o činnosti FŽP za uplynulé 
funkční období 2007–2011. 

V první části – Pedagogika – prezentoval vývoj trendu v počtu studentů (v současnosti má fakulta již 
více než tři tisíce studentů), uchazečů o studium (zájem i s ohledem na demografickou křivku 
v posledních letech stoupal, v letošním roce se podařilo i díky kvalitní propagaci zaujmout uchazeče i 
nad rámec předpokladů), upozornil na nově akreditované obory (reflektující poptávku z řad studentů 
i praxe, zdařilým příkladem je bakalářský obor Územní plánování). 

Ve druhé část – Věda a výzkum – zdůraznil stabilizaci doktorských studijních programů (týká se počtu 
přijímaných studentů), zvýšený tlak na kvalitu i počet absolventů doktorských studijních programů, i 
kvalitu v rámci habilitačních a jmenovacích řízení. 

V sekci věnované grantové činnosti poukázal na pozitivní trend v počtu podaných projektových 
žádostí, zdůraznil v tomto ohledu nesporný přínos projektového týmu FŽP. Do budoucna je snaha se 
kromě nových agentur (jako je např. TAČR) soustředit i na mezinárodní projekty. 

Oproti roku 2010 je, i díky novým pravidlům hodnocení vědecké a pedagogické činnosti 
akademických pracovníků FŽP, patrný nárůst v počtu a kvalitě publikačních výstupů. Na výsledcích se 
podílí stále širší okruh pracovníků fakulty. 

Třetí část – Zahraniční – byla zaměřena na srovnání v počtu výjezdů studentů a zaměstnanců FŽP; byl 
zmíněn stoupající trend zájmu zahraničních uchazečů o studium nově akreditovaných magisterských 
a doktorských studijních programů. Fakulta má velmi pozitivní trend v počtu pořádání mezinárodních 
konferencí, letních škol a workshopů. 

Čtvrtá část – Rozvoj – FŽP má k dispozici nové důstojné prostory, vybavuje kvalitní laboratorní zázemí 
a učebny. Podporuje rozvoj a aktivity projektového týmu FŽP. V rámci propagace má ucelenou 
jednotnou grafiku pro propagační materiály (např. vlastní fakultní kalendář). Disponuje vlastními 
propagačními předměty. Natočila profesionální propagační spot určený primárně pro uchazeče o 
studium. Aktivní a přátelská vůči uchazečům, studentům i absolventům se snaží být fakulta i díky 
Facebooku a již tradičnímu reprezentačnímu plesu. Spolupořádá či zaštiťuje další akce, jako například 
Biologickou olympiádu. 

Pátá část – Rozpočet, personalistika – dotace z MŠMT ČR se snižuje, FŽP se vyváženě orientuje jak na 
prostředky získané za studenty, tak na prostředky za vědeckou a výzkumnou činnost. Díky tomu má 
fakulta stále mírný nárůst v objemu prostředků (což v porovnání s ostatními fakultami v ČR není 
obvyklé). Celkový vývoj v počtu zaměstnanců je pozitivní a vhodně vyvážený podle akademické a 
věkové struktury. 

Závěrem děkan zaměstnancům a vedení fakulty poděkoval.  
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Diskuse: J. Vojar – uvažuje vedení FŽP o další pozitivní či negativní motivaci doktorandů, jež by u nich 
vedla ke zvýšení počtu absolventů? P. Sklenička – v reakci doplnil již v prezentaci zmíněné údaje a 
požadavky na doktorandy (např. zavedení povinné rešerše pro studenty 1. ročníků), zvyšující se důraz 
na publikace a odborné zapojení. Tyto motivační prvky považuje za dostatečné. Nekvalitním 
doktorandům bude ukončováno studium, naopak kvalitní studenti budou podporováni a vedeni 
k obhajobám. 

 

 

2. Představení kandidátů na děkana FŽP pro funkční období 2011–2015 

Předseda AS FŽP J. Vojar přivítal a představil oba navržené kandidáty na děkana FŽP, kteří s návrhem 
souhlasili (P. Skála a P. Sklenička). Dále je (podle abecedního pořadí) vyzval, aby během 15 minut 
seznámili přítomné se svými vizemi v případě jejich zvolení děkanem FŽP. 

 

Ing. Petr Skála se ve své prezentaci zaměřil na možnosti webové prezentace fakulty, inovaci výuky a 
zavedení nových předmětů, dále na popularizaci bakalářských a diplomových prací studentů, 
uplatnění absolventů při budoucí spolupráci s fakultou a celkovou propagaci univerzity. 

Kandidátovi nebyly přítomnými položeny žádné dotazy. 

 

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. – na úvod shrnul východiska, která ho vedla k volebním tezím. 
Pokračoval ve vývoji, kterým se fakulta ubírá již od roku 2007 a nastínil cíle do roku 2015. FŽP by měla 
být, i přes stále se snižující finanční dotaci na studenta, schopna konkurenčního růstu; měla by být 
také známa laické i odborné veřejnosti jako fakulta kreativní a s vlídnou atmosférou. Zmínil i důraz na 
další zvyšování kvality výkonů ve vědě a výzkumu. 

Ani druhému kandidátovi nebyly přítomnými položeny žádné dotazy. 

 

Předseda AS FŽP dále připomněl, že v průběhu listopadu 2011 se budou konat volby zástupců FŽP do 
AS ČZU. Vyzval přítomné, aby zodpovědně nominovali a volili kandidáty za FŽP.  

Závěrem se rozloučil s přítomnými a informoval přítomné, že volba děkana proběhne na schůzi AS 
FŽP 1. listopadu 2011.  

 

Datum: 26. 10. 2011 

Zapsala: Alena Wranová 

 

Schvaluje: Jiří Vojar, předseda AS FŽP 

 

 

 

 

 


