Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 8. 3. 2012
Přítomni: J. Vojar, M. Šálek, P. Šímová, J. Medek, M. Hanel, B. Kottová, M. Zeman, J. Medek, K. Berchová, M.
Tejkal, H. Bačinová, J. Sovina
Omluveni:
Hosté: P. Sklenička, V. Zdražil, V. Tuhárská, J. Novotná
Program
1) Uvítání nového člena AS FŽP
2) Projednání a schválení disciplinární komise FŽP (P. Sklenička)
3) Projednání a schválení upravených Pravidel pro studenty (V. Tuhárská)
4) Projednání Metodiky pro stanovení odměn a osobního
5) Projednání znovuzavedení podzimních státnic
6) Různé
1) Uvítání nového člena AS FŽP
Z AS FŽP odstupuje Ing. Hana Šípková, Ph.D., novým členem (podle pořadí výsledků voleb do AS FŽP, viz
http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3305&i=9490) se stává Ing. Jiří Sovina.
2) Projednání a schválení disciplinární komise FŽP
P. Sklenička představil návrh složení Disciplinární komise FŽP. AS FŽP nové složení komise jednohlasně schválil.
3) Projednání a schválení aktualizovaných Pravidel pro studenty
Aktualizovaná Pravidla pro studenty byla vedoucí studijního oddělení, V. Tuhárskou, zaslána členům AS FŽP
k připomínkování již před jednáním AS FŽP 8. 2. 2012. 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 v rámci kruhu výše jmenovaných osob vypořádány a opravená pravidla
budou předložena na další schůzi AS FŽP, tj. dnes. V. Tuhárská opět odůvodnila změny pravidel. Následně bylo o
dokumentu hlasováno s výsledkem:
Všech 12 přítomných senátorů bylo pro schválení dokumentu.
4) Projednání a schválení Metodiky pro stanovení odměn a osobního
Děkan P. Sklenička představil aktualizovaný návrh Pravidel pro stanovení odměn a osobního ohodnocení
doktorandů, odborných asistentů, docentů a profesorů. K předkládané verzi se dospělo na základě připomínek
členů AS FŽP ze schůze 8. 2. 2012 a dále ze sezení J. Vojara, P. Šímové, J. Novotné, V. Bejčka a P. Skleničky 1. 3.
2012. J. Novotná následně připravila návrh pravidel obsahující všechny dosud probíhané změny. Tento návrh
byl, zejména po formální stránce P. Šímovou, M. Hanelem a J. Vojarem upraven a je předkládán k jednání.
Metodika se všemi navrženými úpravami bude znovu projednávána a schválena na příštím jednání AS FŽP.
5) Projednání znovuzavedení podzimních státnic
‐ termín – mimo max. vytížení Studijního oddělení, návrh počátek listopadu či leden
‐ pro koho – u těch magisterských studentů, jejichž povaha práce vyžaduje víceletou práci (zejména biologické
práce v terénu), přednostně obory OPR a AE
‐ kontrola – aby nebylo zneužíváno (nestíhám – odložím), bude navrhovat pouze vedoucí, dále schvalovat
vedoucí katedry a děkan
Datum: 8. 3. 2012

Zapsala: Kateřina Berchová

Schválil: Jiří Vojar, předseda AS FŽP

