
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FŽP  

DNE 18. 4. 2017 

 

 

Přítomni: Petra Šímová, Zdeněk Keken, Lukáš Trakal, Vítězslav Moudrý, Blanka Kottová, Vratislava 

Janovská, Ondřej Lagner, Jiří Prošek, Martin Sládeček, Petr Klápště, Vladislav Chrastný, Jan Vymazal 

Omluveni:  

Hosté: J. Skaloš 

 

 

Program: 

1) Nařízení děkana č. 06/2017: Podmínky pro II. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na 

Fakultě životního prostředí ČZU v Praze 

2) Návrh úpravy hodnocení pedagogické činnosti v rámci Pravidel pro stanovení osobního ohodnocení 

a odměn doktorandů, odborných asistentů, docentů a profesorů Fakulty životního prostředí ČZU v 

Praze 

3) Různé 

 

 

AD 1) NAŘÍZENÍ DĚKANA Č. 06/2017 

Proděkan J. Skaloš představil důvody pro stanovení podmínek pro II. kolo přijímacího řízení do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v 

akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze 

M. Sládeček – bude propagace fakulty do budoucna tak dobrá, existuje strategie, aby k nám chodili 

kvalitní studenti? Nebo lze situaci nižší demografické křivky řešit jinak? P. Šímová – ano, bude řešeno 

externí PR agenturou. Nápady jsou.  

Z. Keken – přijímací zkoušky u oboru UTSS ve střediscích jsou, ale v Praze u stejného oboru nejsou – je 

to v souladu se správním řádem? J. Skaloš - ano, kapacitní důvody jsou relevantním faktorem pro 

obhajobu této skutečnosti. 

 

Hlasování: 

AS FŽP schvaluje „Nařízení děkana č. 06/2017: Podmínky pro II. kolo přijímacího řízení do bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 

2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze“ – pro hlasovalo 11 členů AS FŽP z 12 

přítomných, zdržel se 1 a proti hlasovalo 0 členů AS FŽP. 



 

AD 2) NÁVRH ÚPRAVY HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 

 

P. Šímová poukázala na slabiny v hodnocení pedagogiky formou STATBODů. Vznikají nezasloužené 

rozdíly mezi jednotlivými katedrami i jednotlivci. Doloženo grafy. Předložen návrh předem projednaný 

v kolegiu děkana: nepracovat v rámci FŽP se STATBODy, tedy vyškrtnout bod 3 v části hodnocení 

pedagogické činnosti v rámci Pravidel pro stanovení osobního ohodnocení a odměn doktorandů, 

odborných asistentů, docentů a profesorů Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. 

Diskuse: Diskutovány byly možnosti, jak zohlednit různé způsoby zkoušení (ústní, písemné formou 

testu, písemné v Moodlu) a počet studentů tak. STATBODy byly shledány jako zavádějící. 

Hlasování: 

AS FŽP schvaluje vyškrtnutí bodu 3 v části hodnocení pedagogické činnosti v rámci Pravidel pro 

stanovení osobního ohodnocení a odměn doktorandů, odborných asistentů, docentů a profesorů 

Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. 

 – pro hlasovalo 10 členů AS FŽP z 11 přítomných, zdržel se 1 a proti hlasovalo 0 členů AS FŽP. 

 

Ad 3) Různé 

O. Lagner – Zkouškové období - letní semestr (absolventské ročníky) 24. 4. – 4. 5. 2017 = pouze 9 

pracovních dní, což je dost málo. B. Kottová – pro obor KPÚ ještě mínus 2 dny, ve kterých plní TC 

z předmětu Pozemkové úpravy II. J. Skaloš – bude řešeno.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. dubna 2017  

Zapsala: Blanka Kottová     Petra Šímová, předsedkyně AS FŽP, v.r. 

 

 

 

 


