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v rámci mezinárodní konference 

Postavení ČZU v rozvoji evropského univerzitního vzdělávání a výzkumu 
 
 
 
 

Aula ČZU v Praze, posluchárny AF 



Účel fakultní konference 
Výměna zkušeností z oblasti univerzitního vzdělávání zaměřeného na rozvoj 

zemědělství a venkova, transformace nových vědeckých poznatků z rostlinné a živočišné 
produkce a uplatnění absolventů při jejich naplňování. Prezentovat  a konfrontovat  
nové poznatky z výzkumných záměrů řešených na fakultě. 

Agronomická fakulta je nosnou fakultou ČZU s více jak dvousetletou tradicí. Zajišťuje 
výchovu  odborníků pro základní problematiku zemědělství, tj. pěstování polních a 
zahradních rostlin a chov zvířat. V současnosti se významně rozšiřuje její působnost do oborů 
činnosti souvisejících, jako jsou  služby, obchod s produkty, zpracovatelský a potravinářský 
průmysl, tvorba a údržba krajiny, životní prostředí, obnovitelné přírodní zdroje, aplikovaná 
biologie a využití odpadů.  
 
Středa 25. 9. 2002  
Dopoledne společný blok k obecné problematice setrvalého rozvoje rostlinné a živočišné 
produkce a uplatnění absolventů fakulty při jejím formování. 

Odborný garant : Prof. Voříšek, děkan AF 
 
Plenární jednání – společný blok – aula ČZU v Praze 

Registrace: 8,00-10,00 hod   Zahájení:  10,00 hod 
 

Program plenárního jednání konference 
Kam kráčí agronomická fakulta ČZU v Praze 

Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., děkan AF ČZU v Praze 

Evropa – nový vzdělávací prostor  
RNDr. Věra Šťastná, odbor vysokých škol  MŠMT ČR 

Agrární politika ČR v předvstupním období, úloha výzkumu a vzdělávání  
Ing. Dr. Dušan Vaněk,  I. náměstek  ministra MZe ČR 

Agrární sektor před vstupem do Evropské unie 
Ing. Ladislav Skopal, předseda zemědělského výboru Pralamentu ČR 

Budoucnost udržitelného rozvoje hlavních zemědělských komodit v ČR 
Ing. Jiří Burdych, zástupce Zemědělského svazu ČR   

Univerzitní školství v EU a uplatnění absolventů 
Prof. Werner Schlote, Humboldtova univerzita Berlín 

Výzkum a vzdělávání v oblasti rostlinné výroby v České republice v posledních desetiletích 
Ing. Jan Kubát, CSc., VÚRV v Praze  Ruzyni 

Faktory ovlivňující setrvalý rozvoj živočišné výroby 
Ing. Josef Bouška, CSc., ředitel VÚŽV v Praze  Uhříněvsi 

Alternativy studia v zahraničí a jejich význam pro výchovu studentů 
Doc. Ing. Bohumil Čermák, CSc., proděkan  JČU České Budějovice 

Předání ocenění 
 
Oběd   13,30 – 14,30 hod   



 
 
Odpoledne  25. 9.  2002 a druhý den dopoledne 26. 9. 2002 jednání 
v 5 sekcích odpovídajících svým zaměřením výzkumným záměrům řešeným 
na agronomické fakultě. 
 
 
Středa    25. 9.  2002  14,30 - 17,00  jednání v sekcích 
Čtvrtek  26. 9.  2002    9,00 - 13,00  jednání v sekcích 
 
 
 
Posluchárny agronomické fakulty   
 

1. Tvorba a komplexní využití teoretických základů chovu, výživy, 
zdraví a ochrany zvířat pro ekonomickou živočišnou produkci  
Odborný garant:  Prof. F. Jílek   učebny AF 
 

2. Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné 
produkce   
Odborný garant:  Prof. J. Pulkrábek  posluchárna  A  II. 
 

3. Využití půdních a biologických charakteristik pro precizní hospodaření  
Odborný garant:  Prof. V. Vaněk  posluchárna  A  III. 
 

4. Kvalita a funkce půd ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně  
půdního pokryvu 
Odborný garant:  Prof. J. Kozák  posluchárna  A  IV. 
 

5. Využití genetické variability u hospodářských zvířat 
Odborný garant:  Doc. I. Majzlík   posluchárna  A  I. 
 
 
 

Podrobný  program jednání v sekcích bude na http://WWW.AF.CZU.CZ/ 
 
 
 

Postery připravené pro jednání konference jsou umístěny v aule a před 
posluchárnami agronomické fakulty.  
Jednání posterové sekce před posluchárnami: středa 17 – 18 hod. 

 
 
 
 

Středa 25. 9. v 19,00 hod,  společenský večer – raut,  menza ČZU v Praze 
 



 
Organizační pokyny a informace 

 
1. Konference se koná ve dnech 25.- 26. září 2002. Zahájení prezence 25. 9. od 8.00 hod. 

Oficiální zahájení  v 10.00 hod. v aule České zemědělské univerzity v  Praze. Jednání 
v sekcích bude probíhat v posluchárnách AF. 

 
2. Doprava: (stav k 10. 9.; aktuální informace budou na http://WWW.AF.CZU.CZ/) 
Doprava z centra Prahy na Vítězné náměstí (Praha 6): 

• z Vršovic, Náměstí Míru (metro A), I.P.Pavlova (metro C), Karlovo náměstí, Spálená, 
Národní divadlo, Újezd, Malá Strana, Hradčanská - tram. X-A (náhradní linka za 
metro A) 

• z Hlavního nádraží (zastávka cca 100 m od Hlavního nádraží (oprava) - tram. č. 5 
• z Hradčanské - tram. č. 5, 25, 26, X-A 
• z Palmovky, Vltavské, Holešovic - tram. č. 5, 25 
• ze Smíchovského nádraží - tram. č. 12 na Újezd, tam přestoupit na tram. X-A; nebo 

tram. č. 12 Na Knížecí, tam přestoupit na bus. č. 217 jedoucí na Vítězné náměstí 
Z Vítězného náměstí autobusy č. 107 či 147 ze stanice Dejvická do stanice Zemědělská 

univerzita. Autem ve směru Dejvice – Podbaba - Suchdol (silnice směr Kralupy 
n.Vltavou). Auta lze odstavit v areálu ČZU (u studentských kolejí, či za agronomickou 
fakultou u skleníků, vedle Kongresového centra). 

 
3. Závazně je možno se ještě přihlásit  (prosíme obratem děkujeme) na adresu:  

telefon: 00420 2  24384577 
fax:   00420 2 20920312  

email: kafkova@af.czu.cz 
Marie Kafková, 

Česká zemědělská univerzita, 
165 21  Praha 6 - Suchdol. 

 
4. Ubytování na koleji  ČZU: 
Dodatečnou závaznou  objednávku ubytování na středu 25.9. 2002 je třeba projednat 
telefonicky s Marií Kafkovou, telefon:. 00420 2  24384577 
 
5. Účastnický poplatek (neplatí pozvaní hosté ) je možno zaplatit u prezence.  
 

vložné 550,- Kč 
stravné první den 100.- Kč 
stravné druhý den 100.- Kč 
sborník 200,- Kč 
celkem  950,- Kč 

 
Účastnický poplatek je možno uhradit na účet 0167895379/0800, var. symbol 2509, Česká 
spořitelna Praha 6,  potřebný daňový doklad bude připraven u prezence. 
 
Poznámka: 
Účastnický poplatek je snížen o příspěvek firem, za který organizátoři konference děkují. Ve stravném je 
zahrnuta svačina a oběd platících účastníků. Sborník se poskytne pouze platícím účastníkům. 
 


