
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FŽP  

DNE 10. 1. 2017 

 

 

PŘÍTOMNI: Petra Šímová, Jan Vymazal, Lukáš Trakal, Vítězslav Moudrý, Blanka Kottová, Vratislava 

Janovská, Ondřej Lagner, Jiří Prošek, Martin Sládeček, Petr Klápště 

OMLUVENI: Zdeněk Keken, Vladislav Chrastný  

HOSTÉ: Vladimír Bejček, Jan Skaloš 

 

Program: 

1) Nařízení děkana „Pravidla pro studenty FŽP“ 

2) Nařízení děkana „Metodické pokyny pro zpracování BP na FŽP“ a „Metodické pokyny pro zpracování 

DP na FŽP“ 

3) Různé 

 

V úvodu jednání P. Šímová seznámila členy senátu s paragrafy 27 a 33 zákona o vysokých školách a 

některými právními výklady úkolů AS  ve věcech schvalování, projednávání a zpřístupňování 

dokumentů. 

J. Skaloš postupně představil jednotlivé dokumenty podléhající schvalovacímu procesu v rámci AS FŽP 

- 1) Nařízení děkana Pravidla pro studenty FŽP; 2) Metodické pokyny pro zpracování BP na FŽP a 

Metodické pokyny pro zpracování DP na FŽP 

Ad 1) Nařízení specifikuje podmínky pro studenty FŽP dle Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 

a změny v něm uvedené byly provedeny zejména v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona a 

nové Podmínky přijímacího řízení na FŽP pro nový akad. rok 2017/2018. 

 Kvůli rovnosti podmínek pro absolventy FŽP ČZU v Praze, ale i absolventy jiných univerzit byl 

odstraněn čl. 2. 

 

Diskuse: 

M. Sládeček: Z hlediska rovnosti podmínek u přijímacího řízení, by bylo vhodné zvážit přijímání bez 

přijímacího řízení pro studenty s červeným diplomem, který je sám o sobě zárukou kvality studenta, ať 

studoval na FŽP či jinde. V. Bejček: Souhlasím. J. Skaloš: Slíbil prověřit možnosti realizace 

navrhovaného opatření. P. Šímová: Bude toto v případě kladného vyřízení součástí tohoto dokumentu 

nebo dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů? J. 

Skaloš: Součástí dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních 

programů. 



 

 Studenti kombinované formy studia se mohou přihlašovat na hodiny, u kterých je volba 

povolena (např. GIS, Základy vodního hospodářství, …) stejně jako studenti denního studia: 

Čl. 4 

Přihlašování do UIS – rozvrh hodin, cizí jazyk, zkoušky 

(3) Student kombinovaného studia se nehlásí do rozvrhu hodin zřídka a pouze na hodiny, 

u kterých je volba povolena. ani na výuku cizího jazyka. 

 

 

 Volitelné předměty si může student vybrat ze studijních plánů jiných fakult ČZU v Praze i jiných 

univerzit. Kredity stanovené danou organizací mohou být součástí studijního plánu, ne nad 

rámec, jak tomu bylo, ale pouze na základě žádosti a posouzení proděkanem pro studijní 

a pedagogickou činnost.  

 

Čl. 6 

Volitelné předměty 

Zápis volitelného předmětu z jiné fakulty/VŠ je možný a musí odpovídat zaměření oboru. 

Schválení volitelného předmětu na základě vhodnosti pro daný obor a počtu kreditů provádí 

podléhá schválení proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost. Kredity získané 

absolvováním takového předmětu jsou součástí studijního plánu pro daný obor., takový 

volitelný předmět je nad rámec stanoveného počtu kreditů. 

 

Diskuse:  

O. Lagner: A kolik je žádostí? Aby tento proces proděkana nezahltil. J. Skaloš: není jich mnoho. 

J. Vymazal: Je ještě možnost zvolit si blok volitelných předmětů sestávajících se např. 

ze 3 volitelných předmětů? J. Skaloš: Možnost existuje pouze v prvním ročníku pro obor EKOL 

(student si musí vybrat jeden z bloku volitelných předmětů). Pro jiné obory tato možnost není. 

 

 

 Kontrola mezi zimním a letním semestrem v prvním ročníku již neprobíhá a je prováděna 

při postupu z 1. ročníku do 2.  odstranění čl.8 odst. (2). 

 

Čl. 8 

Přerušení studia 

(2) Student 1. ročníku bakalářského stupně studia, který nesplnil podmínky pro postup 

do letního semestru, nemůže požádat o přerušení studia po uzavření zimního zkouškového 

období. 

Diskuse: 

J. Skaloš: Doplnění: omezení možnosti podat žádost o přerušení po uzavření zimního 

zkouškového období mělo v minulosti za cíl eliminovat vyhýbání se kontrole plnění studijních 

povinností mezi ZS a LS 1. ročníku bakalářského studia. S ohledem na to, že se kontrola 

neprovádí, již není toto ustanovení relevantní. Prostupnost ve studiu (popř. propadovost, 

měřená koeficientem propadovosti) umožňuje sledovat úspěšnost prostupu studentů mezi 

jednotlivými ročníky studia. V prostupnosti je FŽP nad průměrem ČZU v Praze.  

 



 Dle novely zákona není nezaplacení poplatku důvod pro přerušení, nebo ukončení studia. 

 

Čl. 8 

Přerušení studia 

(5) Studentu, který neprovede úhradu poplatku spojeného se studiem, je studium 

přerušeno z podnětu školy. Změnu přerušeného období lze provést na základě provedené 

úhrady stanovaného poplatku. Student, který neuhradí stanovený poplatek, se nemůže zapsat 

do dalšího akademického roku. Po vypršení doby přerušení studia, z důvodu neuhrazeného 

poplatku, je studium ukončeno zanecháním. 

 

(6) Poplatek spojený se studiem vyřizuje studijní oddělení rektorátu. Rozhodnutí o 

přerušení studia vydává, na základě podkladů studijního oddělení rektorátu, děkan FŽP 

prostřednictvím studijního oddělení FŽP. 

 

Hlasování: 

AS FŽP schvaluje Nařízení děkana „Pravidla pro studenty FŽP“ – pro hlasovalo 10 členů AS FŽP z 10 

přítomných, zdrželo se 0 a ne hlasovalo 0 členů AS FŽP. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ad 2) Metodické pokyny pro zpracování BP/DP na FŽP prošly aktualizací, v celku došlo k následujícím 

změnám:  

 Změny v souvislosti s ukončením web portálů BADIS a HROCH a nasazením portálu UIS 

- Výběr tématu 

- Zadávání a odevzdávání BP/DP 

- Přihlašování k SBZ/SZZ 

- Změna internetových odkazů 

 Doplnění pokynů v souladu se Směrnicí rektora č. 3/2016 - Pravidla zadávání, zpracování, 

odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU. 

 Kompletně nová kapitola 4. Citační etika a 5. Zdroje literatury 

 Aktualizace odkazů na web stránky – kapitola 16. Seznam důležitých webových adres 

 Konkrétnější specifikace náplně jednotlivých kapitol BP/DP 

 Úprava kapitoly 14. Diplomová práce - projekt 

 

 Formální požadavky: 

- Obvykle seznam literatury pro BP čítá min. 30 odborných zdrojů, z toho alespoň 1/3 

odborných zdrojů zahraničních. 



- Obvykle seznam literatury pro DP čítá min. 40 odborných zdrojů, z toho alespoň 

1/3 odborných zdrojů zahraničních. 

Diskuse: 

P. Šímová: Na setkání kolegia děkana byl projednán návrh na nový typ DP pro studenty navazujícího 

oboru Prostorové plánování. Návrh nebyl akceptován. Nabízí v Metodických pokynech stanovený typ 

studie prostor pro studii územně plánovací? J. Prošek: Víceméně ano. B. Kottová: Lze se odlišit, 

možnost je, vedoucí pak může v rámci posudku upozornit, že bylo nutné takto postupovat. 

L. Trakal: Experimentální DP je možné zakončit manuskriptem. Lze přijatý manuskript akceptovat místo 

DP? V. Bejček: Probírali jsme, ale muselo by se specifikovat! Je to přípustné dle zákona? Podléháme 

správnímu řádu. Jakou měrou by se měl student podílet, aby to bylo především jeho dílo? A když do 

data odevzdání nebude manuskript přijat? Jak by to pak bylo s oponenturou? Atd. Vždy jsme narazili. 

M. Sládeček: Funguje to na Jihočeské univerzitě, vedoucí píše prohlášení s podílem studenta na článku. 

V. Bejček: Vedení se tím bude zabývat. Jestli to lze se musí se ověřit, poradit s právníky. 

Hlasování: 

AS FŽP schvaluje „Metodické pokyny pro zpracování BP na FŽP a Metodické pokyny pro zpracování 

DP na FŽP“ – pro hlasovalo 10 členů AS FŽP z 10 přítomných, zdrželo se 0 a ne hlasovalo 0 členů AS 

FŽP. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ad 3)  

O. Lagner:  Je možné dojednat vstup do budovy a setrvání na pracovišti po 22. hod? V. Bejček: Bude 

projednáno na setkání vedení FŽP v pondělí 16. 1. 2017. 

B. Kottová: Studenti vznesli požadavek na mikrovlnou troubu v prostoru „Coffe koutku“ ve 4. patře 

MCEV II. (3. patro MCEV I.). V. Bejček: Ano, bude dohodnuto s tajemníkem FŽP. 

 

 

 

V Praze dne 10. ledna 2017  

Zapsala: Blanka Kottová     Petra Šímová,  

předsedkyně AS FŽP, v. r. 

 

 

 


