
 

 

Zápis z jednání AS FŽP dne 14. 9. 2021 od 10:00 

 
Přítomni: Ederer, Elznicová, Hodek, Kříženecká, Novák, Pacina,  

 
Omluveni: Nebeská, Wildová  

Nepřítomni: Šichová, Dostálová, Jiránek 
 

Hosté: doc. P. Kuráň – děkan FŽP, dr. D. Holcová – proděkanka pro 
studium, Ing. J. Popelka, proděkan pro studium, doc. J. Trögl, proděkan pro 

vědu 

 
 

Návrh programu jednání  
 

1. Schválení programu jednání a úkoly z minulých jednání 
2. Projednání žádosti o udělení akreditace - projednání 

• Doktorský studijní program „Obnova krajiny a ekosystémové 
služby“ 

3. Způsob rozvrhování výuky - diskuse 
4. Různé 

 

Průběh jednání: 

 
Předseda senátu přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 6 senátorů 

a AS FŽP je usnášení schopný. 
 

1. Schválení programu  

K navrženému doplněnému programu nebyly žádné další připomínky ani 

návrhy a upravený program byl schválen všemi hlasy. 

SCHVÁLENO 

(Pro:6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Úkol pro pana tajemníka ohledně personální inventury trvá – do konce září. 

2. Projednání žádosti o udělení akreditace - projednání 
• Doktorský studijní program „Obnova krajiny a ekosystémové 

služby“ 
Doc. Trögl jako garant připravovaného studijního programu, viz příloha 1 

(příloha v zip), tento program představil a zdůvodnil. Pan děkan to 
doplnil. 

 
V rozsáhlé diskusi se řešilo zejména personílí obsazení a to s ohledem na 

možné přetížení pedagogů. Padl návrh vytvořit přehled vytížení 
jednotlivých zaměstnanců, a to i s výhledem podávaných projektů. To 

souvisí s úkolem z minula viz výše. Dále je vhodné zvážit úpravu a 
zejména sjednocení názvu SP. Je třeba důrazněji komunikovat 



 

 

s jednotlivými garanty a vyučujícícmi předmětů v souvislosti s jejich 
možným zapojením a výhledem na cca deset let. 

 

Poté se senát schváli následující usnesení: 
 

Usnesení 1: 
AS FŽP UJEP se dle § 27 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 

projednal návrh doktorského studijního programu Obnova krajiny a 
ekosystémové služby a doporučuje postoupit návrh o akreditaci studijního 

programu po zapracování připomínek ke schválení Vědecké radě FŽP UJEP 
 

 
SCHVÁLENO 

(Pro:6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

3. Způsob rozvrhování výuky - diskuse 
Předseda AS FŽP zdůvodnil zařazení tohoto bodu tím, že rozvrh předaný 

rozvrhářem jako finální byl reálně nepoužitelný a ze je třeba systémě něco 

změnit. Studneti měli přednášky ze stěžejních státnicových předmětů 
v odpoledních až nočních hodinách, nebyla výjimka výuky do 21 či 22 hod. 

Rozvrh nebyl optimalizován ani z pohledu studneta ani z pohledu 
pedagoga. Naštěstí se během dvou dnů podařilo dr. Elznicové ve 

soplupráci s proděkanem pro studium rozvrhy zcela předělat.  
V diskusi padl požadavek, aby rozvrh splńoval i požadavky garantů 

studijních progmramů, které rozvrhové komisi spolu s požadavky 
pedagůgů předloží. Je třeba rozvrh optimalizovat pros tudenty s ohledem 

na požadavky pedagogů. Diskuse byla i o tom, že někteří pedagovoé 
s většinovým ůvazkem velká omezení, kdy jim může být nasazena výuka. 

Toto by mělo jít přes kontrolu vedoucími kateder.  Padl i návrh posunout 
zápisy zpět na srpen a tím mít více prostru pro úpravu rozvrhů. Další 

návrh byl připravit první verzi rozvrhů co nejdříve, aby se zjsitili hlavní 
kolize a diskutovat s pedagogy, za je možné jejich požadavky upravit. 

 

4. Různé 
• Proděkan pro studium infomoval o počtu zapsaných studnetů, s tím, že 

jde zhruba o 50 % přihlášených. 

• Dr. Elznicová navrhla úpravy v motivační směrnici pro vědu s ohledem 

na velikost úvazku.  

• Doc. Pacina se zeptal, jak řešit přístup studnetů do PC učen pro 

zpracování seminárních prací. Zatím taková možnost nebyla řešena. 

V tuto chvíli je doporučeno tam studnety pouštět po dohodě 

s vyučujícím.  

 

Zapsal: P. Novák, předseda AS FŽP 

 


