Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 6. 2. 2013
Přítomni: J. Vojar, M. Šálek, M. Tejkal, V. Novotný, K. Berchová, P. Jakubec
Omluveni: M. Zeman, B. Kottová, H. Bačinová, V. Moudrý, P. Šímová, M. Hanel,
Hosté:

Program
1) Přivítání nového člena
2) Projednání a schválení dokumentu Statut a pravidla IGA FŽP ČZU v Praze
3) Příprava a vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory AS FŽP
4) Různé

1) Přivítání nového člena
J. Vojar přivítal nového člena studentské komory AS FŽP – P. Jakubce (za studenta J. Medka, jenž ukončil
studium a přestal být členem akademické obce).
2) Projednání a schválení dokumentu Statut a pravidla IGA FŽP ČZU v Praze
Jde o formální změny dokumentu navrhované tajemníkem FŽP V. Zdražilem a projednané již dříve
s předsedkyní komise IGA P. Šímovou i s vedením FŽP. Dokument byl členům AS FŽP zaslán 4.2.2013.
Diskuse:
- návrh začlenit do podrobnějších pokynů IGA možnost žádat o podporu i u studentů končících řádné studium
v daném roce za podmínky ukončení financování grantu a odevzdání závěrečné zprávy do doby ukončení
řádného studia.
- návrh změny pořadí kritérií posuzování grantové žádosti (tak, aby nebylo řazeno dle významnosti),
doporučujeme např. abecední pořadí.
- diskuse nad personálním obsazením komise IGA vzhledem k počtu žádostí posuzovaných jedním členem
komise, senát se shodl na tom, že by členové komise neměli být přetíženi. Senát navrhuje možnost zvážení
předsedkyni IGA navýšení počtu posuzovatelů grantů.
O dokumentu bylo dále hlasováno. Vzhledem k avizované nepřítomnosti některých členů AS FŽP byli tito
požádáni, aby se k dokumentu vyjádřili prostřednictvím elektronického hlasování. Výsledky voleb jsou tedy
kombinací elektronického a klasického hlasování.
Výsledek hlasování: 10 hlasů pro, 0 se zdržel, 0 proti. Dokument Přijímací řízení na FŽP byl AS FŽP schválen a
je Přílohou č. 1 zápisu.
3) Příprava a vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory AS FŽP
M. Zeman předsedovi AS FŽP písemně oznámil, že s ohledem na vytíženost ukončí k polovině března své
členství v rámci studentské komory AS FŽP. Další člen studentské komory AS FŽP, Hana Bačinová, odjela do
června na studijní pobyt v rámci Erasmu. Po dohodě s předsedou AS FŽP rovněž ukončí své členství AS FŽP
k 15.3.2013.
Vzhledem k tomu, že náhradníci z kandidátní listiny studentského obvodu byli již vyčerpáni, vyplývá dle
Volebního a jednacího řádu AS FŽP, konkrétně dle odst. 8, povinnost uspořádat doplňující volby.
Byla stanovena tříčlenná studentská volební komise ve složení: M. Tejkal (předseda), P. Jakubec a M. Zeman.

Dále byl připraven harmonogram voleb (Příloha č. 2).
4) Různé
Vyjádření senátu k dotazu K. Berchové ohledně stížností studentů na náročnost předmětů a nesouhlas
s postupem pedagogů: senát se shodl, že se student má se svou stížností obrátit na garanta oboru, případně
proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.
Datum: 6. 2. 2013

Zapsala: Kateřina Berchová

Schválil: Jiří Vojar, předseda AS FŽP

