
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FŽP 

DNE 21. 11. 2017 
 

 

Přítomní: Petra Šímová, Vítězslav Moudrý, Lukáš Trakal, Jan Vymazal, Zdeněk Keken, Martin 

Sládeček, Jiří Prošek. 

 

Omluveni: Petr Klápště, Ondřej Lagner, Blanka Kottová, Vladislav Chrastný 

 

Hosté: Jan Skaloš 

 

 

Z důvodu nekompletního zastoupení senátorů na zasedání AS FŽP byly v rámci projednávání 

ponechány pouze body v gesci Jana Skaloše (viz program zasedání). K ostatní bodům se AS FŽP vrátí při 

svém dalším zasedání. 

 

Program zasedání 

 Nařízení děkana č. 11/2017 Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu. 

 Nařízení děkana č. 11/2017 Specifikace předmětů a požadovaných znalostí pro přijetí do 

navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce - okruhy otázek 

k přijímací zkoušce na navazující magisterské obory FŽP. 

 Nařízení děkana č. 11/2017 Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 

2018/2019 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. 

 Různé. 

 

Úvodem Jan Skaloš představil změny v dokumentech Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu, 

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 

vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2018 a 2019 na FŽP a Specifikace předmětů 

a požadovaných znalostí pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů vyučovaných 

v českém jazyce - okruhy otázek k přijímací zkoušce na navazující magisterské obory FŽP. 

Diskuse: 

(v rámci diskuse se  jednotlivě zapojovali všichni přítomní členi AS FŽP) 

Zásadní otázky směřovaly k podobě dokumentu „Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu“, 

zejména k: 

 

 Nutnosti mít bakalářské studijní programy bez příjímacího řízení; 

 Celkovému poměru mezi studenty denní a kombinované formy; 

 Výše celkových počtů studentů  studijního oboro Územní technická a správní služba jak 

prezenční, tak i kombinované formy; 

 Početním limitům u nově vznikajících oborů; 

Závěrem Petra Šímová nechala hlasovat o dokumentu „Nařízení děkana č. 11/2017 Maximální počty 

uchazečů přijímaných ke studiu“, který byl v poměru 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se 



hlasování schválen. Dále se  AS FŽP shodl na iniciaci schůzky s vedením fakulty, kde bude vyvolána 

diskuse na středně až dlouhodobou perspektivu fakulty z hlediska bakalářských studijních programů, 

počtu přijímaných studentů na ně a možnosti zavedení přijímacích zkoušek u bakalářských studijních 

oborů. 

 

V Praze dne 21. 11. 2017 

Zapsal: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D. 

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. 

Předseda AS FŽP 

v. r. 

 


