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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FŽP  

DNE 31. 10. 2018 

 

 

PŘÍTOMNI 
Dle prezenční listiny: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.; Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.; doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.; 

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.; Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.; Ing. Mgr. Ondřej Lagner, Ing. Jiří Prošek, 

Ing. Petr Klápště. 

 

Omluveni: prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.; Ing. Blanka Kottová, Ph.D.; doc. Mgr. Lukáš Trakal, 

Ph.D.; Mgr. Martin Sládeček. 

 

Hosté: doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.; Ing. Aneta Kremová.  

 

PROGRAM 
 

1) Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 2019/2020 na Fakultu životního 

prostředí ČZU v Praze; 

2) Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě 

životního prostředí ČZU; 

3) Příloha č. 1 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 

2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Maximální počty uchazečů přijímaných ke 

studiu; 

4) Příloha č. 2 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 

2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí 

pro přijetí do bakalářských studijních programů - okruhy otázek k přijímacím zkouškám na 

bakalářské obory FŽP; 

5) Příloha č. 3 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 

2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - 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. 

6) Různé. 

  



 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FŽP 31. 10. 2018  2 

 

 

 

AD 1) Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 2019/2020 na Fakultu životního 

prostředí ČZU v Praze. 

 

 Ing. Kremová představila Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 

magisterských studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 

2019/2020 na Fakultu životního prostředí ČZU v Praze. V rámci diskuse zodpověděla dotazy 

senátorů. 

 v diskusi vystoupili: doc. Šímová, Ing. Moudrý, Ing. Lagner, doc. Vojar, prof. Šálek, doc. Skaloš. 

 

Hlasování: 

 doc. Šímová vyzvala přítomné členy AS FŽP k hlasování o Nařízení děkana Podmínky 
přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů vyučovaných v 
anglickém jazyce pro akademický rok 2019/2020 na Fakultu životního prostředí ČZU v Praze. 
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

> AS FŽP schvaluje Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských 
studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 2019/2020 na Fakultu 
životního prostředí ČZU v Praze. 

 

AD 2) Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě 

životního prostředí ČZU. 

 

 doc. Skaloš představil Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 

navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém 

roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU. K předloženému bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování: 

 doc. Šímová vyzvala přítomné členy AS FŽP k hlasování o Nařízení děkana Podmínky 
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí 
ČZU. 
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

> AS FŽP schvaluje Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na 
Fakultě životního prostředí ČZU. 
 
 

 

AD 3) Příloha č. 1 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na 

Fakultě životního prostředí ČZU - Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu. 

 

 doc. Skaloš představil Přílohu č. 1 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v 

akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Maximální počty uchazečů 

přijímaných ke studiu. V rámci diskuse zodpověděl dotazy senátorů. 
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 v diskusi vystoupili: Ing. Moudrý, Ing. Keken, Ing. Lagner, doc. Šímová, doc. Vojar 

 

Hlasování: 

 doc. Šímová vyzvala přítomné členy AS FŽP k hlasování o Příloze č. 1 Nařízení děkana Podmínky 
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí 
ČZU - Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu.  
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

> AS FŽP schvaluje Přílohu č. 1 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 
2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu.  
 
 

 

AD 4) Příloha č. 2 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na 

Fakultě životního prostředí ČZU - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí pro přijetí do 

bakalářských studijních programů - okruhy otázek k přijímacím zkouškám na bakalářské obory FŽP. 

 

 doc. Skaloš představil Přílohu č. 2 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v 

akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Specifikace předmětů a 

požadovaných znalostí pro přijetí do bakalářských studijních programů - okruhy otázek k 

přijímacím zkouškám na bakalářské obory FŽP.  K předloženému bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování: 

 doc. Šímová vyzvala přítomné členy AS FŽP k hlasování o Příloze č. 2 Nařízení děkana Podmínky 
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí 
ČZU - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí pro přijetí do bakalářských studijních 
programů - okruhy otázek k přijímacím zkouškám na bakalářské obory FŽP. 
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

> AS FŽP schvaluje Přílohu č. 2 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 
2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí pro 
přijetí do bakalářských studijních programů - okruhy otázek k přijímacím zkouškám na bakalářské obory 
FŽP. 
 
 

 

AD 5) Příloha č. 3 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na 

Fakultě životního prostředí ČZU - 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. 

 

 doc. Skaloš představil Přílohu č. 3 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v 

akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - Specifikace předmětů a 

požadovaných znalostí pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů 
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vyučovaných v českém jazyce - okruhy otázek k přijímací zkoušce na navazující magisterské 

obory FŽP. K předloženému bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování: 

 doc. Šímová vyzvala přítomné členy AS FŽP k hlasování o Příloze č. 3 Nařízení děkana Podmínky 
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 2019/2020 na Fakultě životního prostředí 
ČZU - 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. 
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.  

> AS FŽP schvaluje Přílohu č. 3 Nařízení děkana Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce v akademickém roce 
2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU - 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. 
 
 

AD 3) RŮZNÉ 

 
Ing. Lagner představil potenciálního zástupce do studentské komory Rady vysokých škol: Ing. Vít 
Kašpar. 
 
> AS FŽP podporuje kandidaturu Ing. Víta Kašpara do SK RVŠ 
– pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
 
  

 
ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

 doc. Šímová poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání AS FŽP. 
 

 

 

 

 

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. 

Předseda AS FŽP 

v.r. 
 

 

V Praze dne 31. října 2018  

Zapsal: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.      


