Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 8.2.2012
Program jednání
1) Uvítání nových členů AS FŽP
2) Volba místopředsedy a stanovení nového zapisovatele AS FŽP
3) Posouzení a schvalování žádostí o přidělení investic
4) Projednávání aktualizace Pravidel pro stanovení odměn a osobního ohodnocení na FŽP
5) Projednání a schválení změny složení Vědecké rady FŽP
6) Projednání a schválení aktualizovaných pravidel pro studenty
7) Diskuse a zaujmutí stanoviska AS FŽP k připravované reformě vysokého školství
Přítomni: J. Vojar, M. Šálek, P. Šímová, J. Medek, M. Hanel, B. Kottová, M. Zeman, J. Medek, K. Berchová, M.
Tejkal, H. Bačinová
Omluveni: H. Šípková
Hosté: P. Sklenička, V. Zdražil, V. Tuhárská, J. Kocourková, K. Molárová, J. Růžička, Š. Krčílková, T. Kott, M.
Komárek a další

1) Uvítání nových členů AS FŽP
Z AS FŽP odstupují: Ing. Kristýna Molnárová, Ph.D. (zaměstnanecký volební obvod, stává se proděkankou), Ing.
Alena Wranová a Ing. Tomáš Kott (studentský volební obvod, oba přestávají být k 1.1.2012 studenty).
Odstupující senátoři byli nahrazeni následujícími kandidáty (podle pořadí výsledků voleb do AS FŽP, viz
http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3305&i=9490), jež byli předsedou AS FŽP přivítáni: doc. Ing. Kateřina Berchová,
Ph.D. (zaměstnanci), Bc. Hana Bačinová (studenti) a Ing. Martin Tejkal (studenti).

2) Volba místopředsedy a stanovení nového zapisovatele AS FŽP
Na místo místopředsedy, za odstupující K. Molnárovou, byli navrženi P. Šímová, M. Zeman a M. Tejkal.
Kandidaturu přijala P. Šímová a tajnou, přímou a rovnou volbou byla poměrem 9:0:1 (pro : proti : zdržel(a) se
hlasování) zvolena místopředsedou AS FŽP. Zapisovatelem byla stanovena K. Berchová.

3) Posouzení a schvalování žádostí o přidělení investic
Na schůzi AS FŽP byly projednány a schvalovány žádosti o přidělení investic. Po dohodě s V. Zdražilem byl A.
Wranovou a J. Vojarem vypracován materiál „Kritéria pro žádosti o finanční prostředky FŽP“. Tento materiál
(Příloha č. 1) byl dne 3.2.2012 odsouhlasen členy AS FŽP v rámci elektronického hlasování a jako závazný pro
žadatele jim byl předán. V. Zdražil shrnul, že na požadované investice je dostatek finančních prostředků.
J. Růžička a J. Kocourková žádali o dovybavení počítačové učebny učitelským mikroskopem a
stereomikroskopem s připojenou digitální kamerou na velkoplošný plazmový/LCD monitor. Celkové náklady
investice jsou 1140 tis. Kč. Kromě písemného odůvodnění žádosti žadatelé svoji žádost obhajovali osobně.
Cílem investice je zvýšení efektivity výuky pro téměř 1000 studentů v rámci různých předmětů (Botanika,
Zoologie atd.), nové vybavení učebny budou též využívat studenti zpracovávající BP/DP pro dokumentaci
preparátů, tuto část nového vybavení je možné využívat i pro prezentaci vědecké práce v publikacích. V rámci
grantů FRVŠ nebyl projekt podpořen z důvodu malé inovativnosti. Byla diskutována možnost využití současného
vybavení fakulty a žadatelé obhájili potřebnost nového vybavení.

Členové AS FŽP shledali žádost i její odůvodnění za opodstatněné a přidělení investičních prostředků
jednohlasně schválili.
J. Kocourková dále navrhla zakoupení mikrotomu za ca 300 tis. Kč. Senát navrhl zpracování samostatné žádosti
podle schválených kritérií, která bude projednána na dalším zasedání senátu.
Za dalšího žadatele, KVHM, přednesl žádost V. Zdražil. Předmětem investice byla síťová tiskárna v ceně do 110
tis. Kč. Žádost byla odůvodněna zakoupením podobných tiskáren z investičních prostředků fakulty i pro ostatní
katedry. Žádost KVHM o investici byla jednohlasně schválena.
Součástí schvalování žádostí o přidělení investic byla diskuse nad dokumentem „Kritéria pro žádosti o finanční
prostředky FŽP“. Byli vyzváni členové AS FŽP, přítomní hosté i žadatelé, aby se k dokumentu vyjádřili a navrhli
případné úpravy. Z diskuse vzešly návrhy následujících úprav:
•
•
•

•
•

Doplnit povinnost popisu samotné investice (nebylo stanoveno).
Nerozepisovat jednotlivé výstupy (články) a granty žadatele, ale uvádět pouze jejich počty.
Bylo poukázáno, že chybí popis, jak se bude kontrolovat historie a udržitelnost investice – AS FŽP navrhl
schvalovat individuálně u každé investice s ohledem na časový rámec odpisu daného vybavení.
Udržitelnost již schválených investic bude jedním z kritérií pro schvalování další investice z katedry, která již
investici dostala.
Investice provozního charakteru a zhodnocení budovy budou předkládány tajemníkem fakulty ke schválení
senátu souhrnně vždy za určité období.
Bude možné předkládat i žádosti o investice určené na provoz kateder.

J. Vojar současná kritéria upraví dle výše uvedených připomínek a rozešle členům AS FŽP ke konečnému
připomínkování a k následnému schválení (buď elektronicky nebo na dalším zasedání AS FŽP).

4) Projednávání aktualizace Pravidel pro stanovení odměn a osobního ohodnocení na FŽP
Děkan P. Sklenička představil návrhy aktualizace Pravidel pro stanovení osobního ohodnocení odborných
asistentů, docentů a profesorů (Příloha č. 2) a Pravidel pro stanovení odměn zaměstnanců a doktorandů
(Příloha č. 3). Oba dokumenty byly J. Novotnou s pověřením děkana rozeslány členům AS FŽP
k připomínkování, společně s tématy k případné diskusi. Změny oproti předchozímu období jsou v návrzích
pravidel označeny žlutě. P. Sklenička předeslal, že dokumenty nemusí být na tomto sezení AS FŽP schváleny.
Měla by však být zahájena diskuse nad jejich úpravami pro další období. Výsledkem této diskuse jsou následné
možné úpravy:
•

Oba dokumenty budou sloučeny do jednoho s tím, že u každé z jeho částí (týkající se stanovení odměn i
osobního ohodnocení) bude uvedena její platnost (viz dále). V rámci sloučení dokumentů bude sjednoceno
bodové ohodnocení jednotlivých výstupů.

•

Aktualizovaná Pravidla pro stanovení osobního ohodnocení budou platná od roku 2013, Pravidla pro
stanovení odměn od roku 2012.

•

V rámci pravidel by mělo být jasně stanoveno, jaké výstupy náleží mezi tzv. „tvrdé“ a „měkké“. Mezi tvrdé
výstupy budou na FŽP počítány: články ve vědeckých a recenzovaných časopisech (J imp, J neimp,
J rec), odborné knihy ve světovém i českém jazyce (B) včetně kapitol v nich, články ve sbornících
evidovaných v databázích (D, viz metodiky), dále české i mezinárodní patenty (P), poloprovoz, ověřená
technologie, odrůda a plemeno (Z). Do měkkých výstupů budou zařazeny všechny ostatní výsledky
(kategorie F, G, N, R).

•

Minimální výši bodů za publikace je nutno stanovit rozdílně pro tvrdé a měkké výstupy. Podmínkou pro
udělení osobního je splnění minimálního počtu bodů alespoň v jedné z těchto dvou kategorií. Předběžným
limitem u tvrdých výstupů byla stanovena hranice osmi bodů. Hranice u měkkých výstupů by měla být
adekvátně navýšena (např. z poměru 85:15 přerozdělení finančních prostředků, viz dále). To by znamenalo,
že minimální počet bodů by byl u měkkých výstupů navýšen zhruba šestinásobně na cca 50 bodů.

•

Finanční prostředky získané z publikací a dalších výstupů budou v rámci FŽP rozděleny jak v případě
osobního ohodnocení, tak v případě odměn v poměru 85:15 (tvrdé : měkké výstupy).

•

Školitelům stále nebudou započítávány body za publikace doktorandů.

•

Body i odměny za granty rozdělí dle svého uvážení hlavní řešitel grantu.

Z dalších návrhů členů AS FŽP: (i) K. Berchová – možnost zadávání výstupů do aplikace CV až do konce ledna,
nikoliv 5.1. jako letos; (ii) P. Šímová – zvýšit bodování výuky dálkařů (vyšší pracnost než u prezenčních studentů
a tomu neodpovídající malé množství kontaktních hodin) pomocí koeficientu; (iii) J. Vojar – u bodování za
sloučenou výuku více oborů nenásobit počtem oborů, ale uvažovat reálně odučené hodiny – P. Sklenička
oponoval, že takto je nastaveno na univerzitní úrovni, změna by byla velmi obtížná.
Členové AS FŽP i přítomní členové vedení FŽP se dohodli, že Pravidla budou ještě dále projednávána a jejich
konečné znění schváleno na dalším sezení AS FŽP nebo prostřednictvím elektronického hlasování.

5) Projednání a schválení změny složení Vědecké rady FŽP
Děkan FŽP, P. Sklenička představil návrh změny složení Vědecké rady FŽP. Novými členy VR FŽP navrhl doc. Ing.
Michala Komárka, Ph.D. a doc. RNDr. Vojtěcha Ettlera, Ph.D., dále navrhl odstoupení Ing. Petra Máci, Ph.D.,
který byl členem VR z titulu Proděkana pro zahraniční styky, a který již tuto funkci dále nevykonává.
Navrhované změny ve složení Vědecké rady FŽP byly jednohlasně schváleny.

6) Projednání a schválení aktualizovaných Pravidel pro studenty
Aktualizovaná Pravidla pro studenty byla vedoucí studijního oddělení, V. Tuhárskou, zaslána členům AS FŽP
s předstihem k připomínkování. V. Tuhárská byla předsedou AS FŽP vyzvána, aby představila a odůvodnila
navrhované změny. Vzhledem k tomu, že několik senátorů (J. Vojar, P. Šímová, K. Berchová) mělo k dokumentu
značné množství výhrad (po věcné i formální stránce), bylo dohodnuto, že tyto připomínky budou nejprve
řešeny v rámci užší skupiny vyjmenovaných s V. Tuhárskou a v upravené podobě budou Pravidla pro studenty
předložena členům AS FŽP k připomínkování a následnému schválení (opět buď na dalším zasedání AS FŽP či
elektronickým hlasováním).

7) Diskuse a zaujmutí stanoviska k připravované reformě vysokého školství
Předseda AS FŽP J. Vojar seznámil přítomné senátory i hosty (pozváni byli všichni pedagogové i doktorandi FŽP,
zúčastnilo se cca 40 osob) s podstatou vládní reformy vysokého školství, způsobem jejího projednání a hlavními
riziky přijetí věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Prezentace je
Přílohou č. 4 tohoto zápisu. Š. Krčílková (členka AS ČZU) představila současné a plánované kroky jednotlivých
VŠ, kterými vyjadřují nesouhlas s touto reformou. Přítomní členové byli pozváni na setkání akademické obce
ČZU 14.2.2012 od 14,00 hod v aule ČZU. Konkrétními závěry bohaté diskuse jsou:
•

Byl vyjádřen jednohlasný nesouhlas členů AS FŽP s podobou obou navrhovaných zákonů.

•

Bude vyhotoveno (J. Vojar) oficiální stanovisko FŽP zohledňující diskutované připomínky k vládní reformě.
Toto stanovisko bude odsouhlaseno (v rámci elektronického hlasování) členy AS FŽP, dále předáno
předsedovi AS ČZU a vyvěšeno na webové stránky FŽP.

•

Je třeba zlepšit informovanost mezi pedagogy i studenty. Všem pedagogům i studentům bude rozeslán
Kritický průvodce reformou. Fakulta se aktivně zapojí do protestních akcí pořádaných UK a ČVUT Praha.

Datum: 8.2.2012

Zapsala: Kateřina Berchová

Schválil: Jiří Vojar, předseda AS FŽP

