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Program:

1. lnformace o

AF NIENDELII

korrarrélro tltre 23. listolraclrr 2()1.

pr

běhu doplňujícíchvoleb do AS AF.
2. P íprava setkání akademické obce AF MENDELU.
3. Projednání a schválenízměn rozpočtu AF v souvislosti se získánímneve ejnlích
zdrojti.
4. lnformace děkana AF.
5. Rťrzné.

P ítomni: 14, hosté: 2, omluveni:

3.

V uvodu byl členy AS schválen program jednání, v podobě p edloženép edsedou
Akademického senátu AF MENDELU prof. Marešem.

Ad í ) Prof. Mareš informova! o pr běhu konání voleb do studentské části Akademického
senátu Agronomické fakulty. Návrhového kola voleb, které proběhlo ve dnech 3, 4.
listopadu 2a15, se častnilo 123 student , což tvo í 5,2 % studentťr AF, kterí mohou volit.
P edseda AS dále sdělil, že volební kolo proběhne dne 1. - 2. prosince 2015.

Ad 2) P edseda AS AF prof. Mareš sdělil termín setkání akademické obce AF MENDELU, a
to

22.

nora 2016 v 9.00.

Ad 3) V rivodu tohoto bodu pan děkan vysvětlil dťtvody projednání a schválení změn. Jeho
slova pak konkretizovala paní tajemnice tím, že se jedná o v měnu prost edkťt z kategorie
u"l"Jn gh zdrojťr fakulty ,á neuer"jné, které se podarin v součinnosti s pracovišta ŠLPťrtiny
a SZP Zabčice. Jedná se celkově o částku 4 mil. Kč.
Hlasování o schválení změn v rozpočtu AF:
Pro: í 3, Proti: O, Zdňel se: 0.

Ad 4) Pan děkan vyslovil poděkování organizátor m, oponent m i častníkm mezinárodní
vědecké konference MENDELNET 2015. Kvitova|, že poslední t i ročníkyjsou uvedeny
vdatabázi Thomson Reuters, p ičemžletošníroěník již byl dvaadvacáty. Dále pan děkan
hovo il o akreditacích studijních program . Upozornil, že lnterní akreditačníkomise (lAK) má
v hrady k šíi programťr a oborťr a k pr nik m mezi jednotliv ml programy. Pan děkan uvedl,
že první polovina spisťr byla tAK p edána a je patrné, že u někteq ch součástíMENDELU
došlo k nárťrstu p ekryv obsahu p edmětťt. Kriticky se pan děkan vyjád il k ,,vykrádání"
p edmětů ze strany FRRMS v oblasti veterinárních věd a p edmětůt z oblasti p dy, což vždy
byly tradičníp edměty vyuěované na AF. lnformace pana děkana dále smě ovaly k akreditaci
doktorsk; ch program , kde proběhla změna v délce studia ze t í na čty i roky, byť i zde
zaznély hlasy, že těchto programťr je príliš,pan rektor však tuto rozmanitost vnímá pozitivně.
V návaznosti na téma jednání u pana rektora pak děkan vyjád il rozpaky nad diferenciací
rozpočtování, kdy oddělují směrná číslaod dalšíchindikátorů a kritériípro tvorbu rozpočtu.
V následující diskusi se ing, Jandák dotazoval na názor a kroky pana děkana a rektora. Pan
děkan vyjádril do jisté míry znechucení nad tímto zpťrsobem transferu p edmětťt mezi
fakultami a sdělil, že stejného názoru je i pan rektor. Zdůraznil však, že dalšíkroky, které
tomuto mohou p edejít, jsou v kompetenci pana rektora. Prof. Mareš pozitivně kvitoval
v měnu verejnl ch prost edkťt za neve ejné a dotázal se na termín, kdy bude zahájeno

jednání Děkanátu AF s Ekonomickou komisí AS AF. Pan děkan upozornil, že prazatím není
jak bude tvo en rozpočet univerzitní, avšak p islíbil,žedoufá ještě v letošnírok. Prof.
4 ejmé,
Zalud vyslovil prosbu, zda-li jaž není možnézměnit vl ši ěástky pro evidenci DHM ze
současnlich 500 Kč na vyššíčástku, nap . podle NAZV na 3 tis. Kč. Paní tajemnice ve své
odpovědi ujistila, že na toto téma bude jednat s paní kvestorkou. Prof. Mareš položil dotaz
k v ši hodnoty investice, zda-li nelze změnit ěástku tak, aby investice byla nad 40 tis. Kč bez
DPH. Paní tajemnice uvedla,žei toto téma hodlá projednat s paní kvestorkou a dále uvedla,
že nap íklad poda ilo změnit vi ši u VHČ, kde smluvní zavázáníje nutné až od částky 50 tis.
Kč. Prof. Mareček se pana děkana zeptal, jak m zpťtsobem bylo naloženo s u. sledky v konťt
jednotliv ch tistav , nap íklad ve vztahu k plánovan m odměnám. Pan děkan ujistil, že i toto
bude zohledněno. Dále prof. Mareček vyslovil rozho čenínad časov m harmonogramem
v p ípadě kontroly závěrečn ch prací v UlS. Uvedl konkrétníprípad, že q sledek testování
plagiátu mu byl z UlS zaslán dva dny p ed obhajobou, což je neakceptovatelné, Ke kritice se
dále p idal prof. Žalud, kteq znovu upozornil na nesmyslnou shodu 5 %, kdy q sledek je
vyhodnocen jako plagiát. Uvedl, že na jin ch univerzitách je nastaven limit na 25 o/o. Pan
děkan ve své odpovědi zmínil, že tento problém se musí ešit p edevším s UlT, bť již d íve
bylo avizováno, že změna možná není.

Ad 5) Diskuse

plynule p ešla v bod R zné, kde prof. Mareš vyslovil znepokojení nad
zaváděním OBD, kdy nyní je nutné vypisovat hlášenku o publikaci, avšak nikomu nebyl
sdělen termín, kdy má blit publikace v UlS a kdy je nutné vypsat elektronickou hlášenku a
dále nebyl stanoven ani termín školení.Na to navázal pan děkan odpovědí, kdy sdělil, že
jsou mu známy potížezavádění těchto lS. Blížespecifikoval, že data budou do OBD
zapisovat pracovníci UVlS a upozornit, že již nyní je nutné hlášenku vyplňovat. Prof. Žalud
projevil tidiv nad počtem daj , které jsou nyní vyžadovány, UlS jich dle vyjád ení prof.
Ža|uda pot eboval22, nyní je to pouhlich 5. Vyjád il obavu nad spoluprací našeňo systému a
RlV. Prof. Pokorn dodal, že jedním zvyžadovan ch údaju je také vlastní fulltext p íspěvku,
což je v p ímémrozporu s pravidly většiny vydavatelství. Prof. Mareček vyslovil p ání, aby
byl dán alespoň termín, či harmonogram těchto změn. Pan děkan ujistil senátory, že se
pokusí zajistit informace validní ve spolupráci s prorektorem doc. Adamem a ing,
Svobodovou z UVIS. Prof. Mareš upozornil, že prozatím nebylo možnép ipomínkovat
strukturu V ročnízprávy tjstavťr a položil panu děkanovi otázku, zda bude zpracovávána za
rok 2015 shodně s p edešIlim rokem. Dále pak požádal o informace o využitía dalšímosudu
systému hodnocení lS HAP. Pan děkan odpověděl, že v sledky často provázďli chyby a
nepravdivé informace, a toto se ešícentrálně pod patronací prorektora Adama.

Dalšíjednání AS AF je plánované na 14. 12.2015 od 8
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Zapsal:
doc. lng. Ji í Čupera, Ph.D.
tajemník AS AF ME
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prof. Dr. lng. Jan Mareš
predseda AS AF MENDELU

