Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 9. 12. 2009 v
místnosti UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina
Omluveni: 2 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Jedno místo senátora dočasně neobsazeno.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byly jmenovány senátorky Hadašová a Radová.
Jednání zahájil předseda AS FAV ZČU M. Brandner a uvítal senátory i hosty.
Současně oznámil dvě menší změny programu. Prvá změna se týkala zařazení jedné nové
programové položky hned za úvod jednání, a to výsledek hlasování per rollam, které se týkalo
personální změny ve vedení FAV (osoba proděkana pro vnější vztahy). Druhou změnou bylo
vynechání bodu „Udělení pedagogického Oscara“. Bylo navrženo, aby udělení proběhlo v rámci
některé slavnostní příležitosti během jara 2010.
O navržených změnách programu bylo hlasováno.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

Program jednání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Jmenování skrutátorů
A3. Prezence
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu, včetně změn.
B2. Seznámení s výsledkem hlasování per rollam, které se týkalo personální změny ve vedení
FAV (osoba proděkana pro vnější vztahy).
B3. Podmínky pro přijetí do navazujících studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2010/2011.
B4. Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Matematika.
B5. Pravidla rozpočtu FAV ZČU na rok 2010.
B6. Informace o dokončení přípravy projektu NTIS (OP VaVpI) a informace o projektu nové
budovy FAV (s využitím prostředků z OP VaVpI, prioritní osa 4).
B7. Informace o volbách do AS FAV
B8. Zhodnocení činnosti AS FAV v období 2009/2010.

C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné senátory a hosty a zahájil schůzi senátu

•

omluvil nepřítomné senátory Ottu J. a Pittra L.

k bodu A2. -- Jmenování skrutátorů
•

Skrutátory byly jmenovány senátorky Hadašová a Radová

k bodu A3. -- Prezence
Hadašová
•

konstatovala, že je přítomno 15 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný

k bodu B1. -- Schválení navrženého programu
M. Brandner
seznámil přítomné s navrženým programem a navrhl dvě menší změny. Jedna se týkala zařazení
jedné nové programové položky hned za úvod jednání, a to výsledek hlasování per rollam, které se
týkalo personální změny ve vedení FAV (osoba proděkana pro vnější vztahy). Druhou změnou
bylo vynechání bodu „Udělení pedagogického Oscara“. Udělení proběhne v rámci některé
slavnostní příležitosti během jara 2010.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0

k bodu B2. -- Seznámení s výsledkem hlasování per rollam, které se týkalo
personální změny ve vedení FAV (osoba proděkana pro vnější vztahy).
Vavřička
•

seznámil přítomné s výsledkem hlasování, které proběhlo formou per rollam.
Návrh na usnesení 2009/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni bere na
vědomí rezignaci proděkana FAV ZČU pro strategii a vnější vztahy Doc. Ing. Pavla
Herouta, Ph.D. a bere na vědomí záměr děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU prof. Ing.
Jiřího Křena, CSc. jmenovat proděkanem FAV pro strategii a vnější vztahy Dr. Ing. Karla
Dudáčka (s datem nástupu do funkce 1.11.2009).

Hlasování (per rollam): pro - 17, proti - 0, zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

k bodu B3. -- Podmínky pro přijetí do navazujících studijních programů FAV
ZČU pro akademický rok 2010/2011

Tesková
•

Podmínky pro přijetí do navazujících programů jsou podobné jako v předchozím roce.
Přibyl požadavek informatických oborů, který se týká některých požadovaných odborných
znalostí. Dále je pak změna v tom, že uchazeči mohou konat přijímací zkoušku i před
ukončením svého bakalářského vzdělání. Rozhodnutí o případném přijetí jim ale bude
doručeno až po ukončení celého bakalářského stupně. Podobně jako v minulém roce se
bude používat vážený průměr. Navíc byl do podmínek zařazen i přepočet z písmenkové
stupnice známkování.

Slavík
•

Dotázal se, zda musí studenti mít absolvovány všechny povinné předměty (na Inž.
Informatice)

Tesková
•

Naši studenti je absolvují, jiní si je mohou doplnit.

Lávička
•

Vznesl pochybnost nad tím, zda je tento postup v souladu se zákonem. Nesmí jim být
znemožněn přístup, ale mohou být nepřijati pro nekompetentnost.

Tesková
•

Fakulta FAV má v Podmínkách pro přijetí požadavek na znalosti z odborných předmětů.

Lávička
•

Myslím, že formulace v Podmínkách pro přijetí je chybná.

Brandner
•

Formulace by se měla ošetřit, aby byla i formálně v pořádku.

Křen
•

Mohli bychom toto hlasování odložit anebo ho provést formou per rollam. Nejsme v časové
tísni.

Brandner
•

Přečetl původní návrh a nechal o něm hlasovat.

Návrh na usnesení 2009/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje „Podmínky pro přijetí do navazujících studijních
programů FAV ZČU pro akademický rok 2010/2011“.
Hlasování: pro - 1, proti - 10, zdržel se – 4

Návrh nebyl schválen.

Brandner
•

Senát se bude stejně scházet v lednu, takže bude možné znovu ověřené Podmínky pro
přijetí schválit.

Tesková
•

Odcitovala příslušnou pasáž v zákoně, která patrně nekoliduje s původně navrženým
dokumentem Podmínky pro přijetí.

k bodu B4. -- Rozšíření akreditace doktorského studijního programu
Matematika
Šimandl
• Předně je nutné požádat o rozšíření a prodloužení stávajících akreditací, jejichž termín
platnosti bude končit.
Vedle toho vedení fakulty rozhodlo o rozšíření akreditace studijního doktorského programu
Matematika na 4 roky. Dále bylo na kolegiu děkana rozhodnuto, že se bude délka studia
ostatních doktorských programů FAV také rozšiřovat na 4 roky. Je to v souladu i
s postupem řady fakult v ČR.
Návrh na usnesení 2009/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje realizaci rozšíření doktorského studijního
programu Matematika na 4 roky.
Hlasování: pro – 15, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B5. -- Pravidla rozpočtu FAV ZČU na rok 2010
Křen
•

omluvil tajemníka FAV Vaise a přítomné seznámil se zásadami tvorby rozpočtu. Oproti
loňskému roku jsou 3 rozdíly:
o Položka 1311 jsou nyní projektové peníze.
o Do rozpočtování „dotace na vzdělávací činnost“ (1111) se zavádí koeficient kvality.
V současné době činí 5 %, což není mnoho, ale pro FAV je to významné.
o Mění se dotace podle RIV. Příští rok 1/3, další rok 2/3 a pak 3/3 – podle výkonu ve
V&V.

•

Normativ na studenta se nemění.

•

V položce N3 N4 je třeba škrtnout 8 mil. Kč. Důvodem je to, že roste počet studentů
s prospěchovým stipendiem. V loňském roce představovala stipendia měsíčně 62 tisíc Kč,
v letošním už 102 tisíc Kč měsíčně. Vedení FAV chce výšku stipendia zachovat a musí
proto najít zdroje financování. Proto nechceme uvádět konkrétní částku.

•

Struktura rozpočtu je stejná jako v minulém roce. Sankce za přečerpání jsou definovány,
situaci ustojíme.

Návrh na usnesení 2009/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2010
vyplývající ze směrnice rektora č. 39R/2009 a rozhodnutí 38R/2009.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B6. – Informace o dokončení přípravy projektu NTIS (OP VaVpI) a
informace o projektu nové budovy FAV (s využitím prostředků z
OP VaVpI, prioritní osa 4).
Křen

•

oznámil, že 15. 11. 2009 byl odevzdán projekt VaVpI a kopii fasciklu názorně ukázal.
Sdělil, že do prioritní osy 1. bylo přijato 15 projektů. Tyto projekty požadují 28 miliard Kč,
k dispozici je 18 miliard Kč. V ose 2. je podáno 59 projektů, požadujících 30 miliard Kč,
k dispozici je 11 miliard Kč. Konkurence je tam tedy větší.

•

Další pokračování – chceme vybudovat nové výzkumné centrum. Jedna budova bude
placena z VaVpI druhá část financování bude z prioritní osy 4 (i škola má na projektu
zájem). Nebude se jednat přímo o soutěž, dojde k rozdělení financí univerzitám. Z těchto
prostředků bychom potřebovali 350 milionů Kč.

•

Vše je připraveno, máme pozemky. Jenom povolení bude stát 6-8 milionů Kč.

•

Oproti ostatním fakultám máme komparativní výhodu, jsme fakulta výzkumná, ostatní
vzdělávací.

Radová
•

otázala se na posuzování projektů (ohledně peněz z ministerstva) – budou posuzovány na
univerzitě?

Křen
•

odpověděl kladně a dodal, že univerzita smí podat maximálně 5 projektů.

Brandner
•

zeptal se na termín, kdy bude znám výsledek přijetí-nepřijetí.

Křen
•

sdělil, že prvé rozhodnutí vydává tzv. aplikační panel (hodnocení v ČR). Proběhne v únoru,
váhu má 15%. Rozhodnutí na mezinárodní úrovni proběhne v dubnu až v květnu. Důležité
je, abychom prošli aplikačním panelem.

Šedivá
•

jaká byla celková částka o kterou se žádalo?

Křen
•

celkové náklady jsou 1 040 000 000 Kč.

Schlegel
•

váha aplikačního panelu 15%? Co to znamená?

Křen
•

aplikační panel má právo veta, ale jinak mají váhu 15 %.

k bodu B7. – Informace o volbách do AS FAV.
Byrtus (předseda volební komise)
• sdělil, že do senátu FAV kandidovalo 29 zaměstnanců a 9 studentů. Z těchto kandidátek
byly tři neplatné. Potom přečetl členy nově zvoleného AS FAV. Výsledky jsou rovněž
dostupné na stránkách FAV.
• Vzhledem k průběhu voleb obdržela volební komise 4 námitky:
Radová

o Vznesla námitku proti tomu, že nebylo provedeno rozlosování pořadí kandidátů
v případě shodného počtu hlasů
Daněk
o Požadoval vysvětlení nesouladu v počtech oprávněných voličů, uveřejněných před
volbami a v předběžné zprávě o výsledku voleb
o Upozornil na nevhodný a zavádějící název souboru, ve kterém byly uveřejněny
výsledky voleb
o Sdělil, že mezi zvolenými senátory nebyl zastoupen žádný kandidát za Katedru
fyziky
Byrtus
• Vyjádřil stanovisko volební komise. Sdělil, že kandidáti se shodným počtem hlasů byli
dodatečně rozlosováni. Druhá námitka o nesouladu počtu voličů byla vysvětlena tím, že
seznamy byly aktuální k různým termínům, mezi nimiž se počet oprávněných voličů
doopravdy změnil. Ostatní byly vyhodnoceny volební komisí jako irelevantní.
Brandner
• připustil, že je tam logická mezera a tu je třeba odstranit.
Byrtus
• podal návrh na odstranění sporného článku.
Daněk
• vznesl návrh, aby příští senát zvážil změnu ve volebním a jednacím řádu AS FAV vedoucí
k tomu, aby nebylo vyžadováno povinné zastoupení všech kateder v AS FAV.
Brandner
• mandát nemůže být z principu povinný.
Křen
• se vzniklou situací se při tvorbě stávajících pravidel nepočítalo.
Kadlec
• otázal se, kde lze nalézt úřední desku FAV.
Křen
• je umístěna na děkanátě a označena „Úřední deska“. Měla by být i elektronická úřední
deska. Současné stránky se předělávají, budou mít jinou podobu.

k bodu B8. – Zhodnocení činnosti AS FAV v období 2009/2010.
Brandner
Akademický senát FAV ZČU se věnoval především aktivitám, jak je předepisuje zákon
o vysokých školách a další příslušné předpisy. Jednalo se zejména o:
o Podmínky pro přijetí do bakalářských a navazujících studijních programů pro
akademické roky 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011,
o Rozpočet FAV ZČU na rok 2008 a 2009,
o Pravidla rozpočtu FAV ZČU na rok 2009 a 2010,
o Výroční zpráva o hospodaření FAV ZČU za rok 2007 a 2008,

o Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2008 a 2009,
o Změny personálního obsazení VR FAV ZČU,
o Návrh delegátů do RVŠ,
o Nové studijní obory na FAV ZČU,
o Změny na pozicích proděkanů FAV ZČU.
Akademický senát FAV ZČU dále věnoval zásadní pozornost činnosti strategického týmu
fakulty a přípravě projektu Nové technologie pro informační společnost připravovaného
v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Senát tak přispěl k zapojení
široké akademické obce do přípravy pro FAV velice zásadního projektu. Přijetí (a
samozřejmě i nepřijetí) tohoto projektu ovlivní významně činnost naší fakulty v několika
dalších letech.
Především studentská část senátu věnovala pozornost kvalitě výuky a využívání
evaluačního systému EVA. Je možné konstatovat, že přestože existují některé problémy, je
evaluační systém na naší fakultě úspěšně využíván.
Činnost senátorů byla také částečně ovlivněna přípravou Bílé knihy, která nastínila základní
směry reformy vysokého školství. Proti tomuto dokumentu se zvedl mezi částí akademické
obce v ČR odpor. Tento odpor byl motivován představou, že v rámci případné reformy
dojde k výraznému omezení akademické samosprávy. Dovolím si konstatovat, že AS FAV
ZČU necítil potřebu proti tomuto dokumentu vystupovat a senátoři zvolení za FAV na
úrovni vyšších grémií tento dokument naopak podporovali. Zaznamenal jsem ovšem i
druhý extrémní názor – tvrzení, že akademický senát je instituce nepodstatná. Zdá se, že ani
sama akademická obec není v současné době nositelkou vyváženého stanoviska k věci.
Druhou zásadní událostí, která nezasáhla přímo naši fakultu, bohužel však poškodila ZČU
jako celek, byly široce diskutované problémy na Fakultě právnické. Jedná se bezpochyby
o nejcitelnější poškození pověsti plzeňského vysokého školství od jeho založení. V této
souvislosti si dovolím vyjádřit poděkování zástupcům v RVŠ za jejich snahu hájit naši
univerzitu (a tím i fakultu).
Akademický senát fakulty zvolený na příští volební období čekají nelehké úkoly. Bude
pracovat v období, kdy lze očekávat krácení finančních prostředků z důvodu krize
ekonomiky, kdy lze očekávat pokles počtu studentů díky nepříznivému vývoji populační
křivky a kdy dochází k řadě změn ve financování výzkumu a vývoje v ČR. Akademický
senát čeká také jeden z jeho nejdůležitějších úkolů – volba nového děkana. V této
souvislosti si dovoluji doporučit, aby součástí volebního programu byl i návrh na složení
týmu, tj. informace o obsazení proděkanských pozic.
Poděkoval všem senátorům za jejich práci, vedení fakulty za spolupráci a novým senátorům
popřál mnoho úspěchů v jejich činnosti.

k bodu C. – Různé
Tomiczek
• oznámil, že proběhl test matematiky včetně vyplňování dotazníku. V něm se měli tázaní
vyslovit hlavně k tomu, co je vedlo k podání přihlášky ke studiu na FAV. Odpovědi
studentů naznačují, že významný je osobní kontakt a pak také „Dny otevřených dveří“.
Vavřička
•

dosavadní zkušenosti vyučujících, kteří mají velké „předměty“ naznačují, že studenti více
než v minulosti odkládají splnění podmínek v polovině roku. Na konci roku by to mohlo
způsobit problémy.

Křen
•

hlavně se projevilo zrušení limitu pro udělování zápočtů v zimním semestru, což je ale
obsaženo v celoškolské vyhlášce (tedy mimo dosah FAV).

Geršl
•

navrhl, aby se pro příště umožnilo pořádat volby elektronickou formou.

Křen
•

nic tomu nebrání, je třeba ale zajistit, aby to neodporovalo všeobecným pravidlům voleb.

Radová
•

senát ZČU o této možnosti už také uvažoval.

Hadašová
•

dotázala se, proč se nekonaly promoce pro magistry v říjnu a nepřidaly se k promocím
bakalářů.

Tesková
•

bylo dohodnuto, že nebudeme promoce zdvojovat. Vytváří se tlak (a podle mého názoru
správný), aby studenti končili již v červnu. Studenti o promoce nepřijdou, měli možnost
oznámit studijním referentkám, že mají zájem absolvovat promoce v dalším červnovém
termínu. Kromě toho, bakalářské promoce se z ekonomických důvodů konaly (jen)
v EP130.

Hadašová
•

oponovala, že studenti nebyli v dostatečné míře o této možnosti informováni.

Tesková
•

zavedli jsme model – jednou za rok proběhne promoce bakalářů a jednou za rok promoce
v navazujícím studiu. Studijní referentky měly za povinnost studenty informovat o
možnosti promoce v červnu dalšího roku.

Ptáček
•

proč nejsou bakalářské promoce také v červnu?

Tesková
•

odpověděla, že je to proto, aby celý obřad nebyl příliš dlouhý. Znamenalo by to čtení
dvojích slibů, mnohem více lidí. I tak je to poměrně dlouho trvající obřad.

Wimmr

•

má to i svou logiku, magistři končící v červnu absolvují promoci a odcházejí do
zaměstnání, kdežto většina bakalářů tady pokračuje ve studiu.

Křen
•

poděkoval senátorům za jejich činnost a popřál hezké vánoční svátky.

Brandner
•

připojil se k přání p. děkana

Konec zasedání v 15:36
Zapsal: 9. 12. 2009

Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 9. 12.
2009
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Návrh na usnesení 2009/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni bere na vědomí
rezignaci proděkana FAV ZČU pro strategii a vnější vztahy Doc. Ing. Pavla Herouta, Ph.D. a bere
na vědomí záměr děkana Fakulty aplikovaných věd ZČU prof. Ing. Jiřího Křena, CSc. jmenovat
proděkanem FAV pro strategii a vnější vztahy Dr. Ing. Karla Dudáčka (s datem nástupu do funkce
1.11.2009).
Hlasování (per rollam): pro - 17, proti - 0, zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

Návrh na usnesení 2009/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje „Podmínky pro přijetí do navazujících studijních
programů FAV ZČU pro akademický rok 2010/2011“.
Hlasování: pro - 1, proti - 10, zdržel se – 4

Návrh nebyl schválen.

Návrh na usnesení 2009/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje realizaci rozšíření doktorského studijního
programu Matematika na 4 roky.
Hlasování: pro – 15, proti - 0, zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

Návrh na usnesení 2009/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2010
vyplývající ze směrnice rektora č. 39R/2009 a rozhodnutí 38R/2009.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 9.12.2009
Zaměstnanci FAV:
#

Pracoviště

Jméno

Účast

1

KMA

Brandner M.,

přítomen

2

KMA

Daněk J.,

přítomen

3

KMA

Lávička M.,

přítomen

4

KKY

Melichar J.,

přítomen

5

KKY

Radová V.,

přítomen

6

KKY

Schlegel M.,

přítomen

7

KFY

Slavík J.,

přítomen

8

KMA

Šedivá B.,

přítomen

9

KMA

Tomiczek P.,

přítomen

10

KKY

Tůma F.,

přítomen

11

KIV

Vavřička V.,

přítomen

12

KME

Vimmr J.

přítomen

Studenti FAV:
#

Jméno

Účast

1

Geršl V.

přítomen

2

Hadašová K.

přítomen

3

Kadlec M.

přítomen

4

Otta J.

omluven

5

Pittr L.

omluven

6

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

proděkan FAV pro vědu a výzkum

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkanka FAV pro vzdělávací činnost

Dr. Ing. Karel Dudáček

proděkan FAV pro vnější vztahy

Doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

budoucí senátorka

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

budoucí senátor

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

budoucí senátor

Martin Ptáček

budoucí senátor

Lukáš Peterka

budoucí senátor

Miroslav Byrtus

předseda volební komise

