Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 17. 6. 2009 v místnosti
UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 14 až 16 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
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Melichar a Kadlec.
Předseda AS FAV ZČU M. Brandner zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty.

Program zasedání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Prezence
A3. Jmenování skrutátorů
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu
B2. Informace o hlasování per rollam (akreditace bakalářského studijního programu Stavební
inženýrství)
B3. Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2008.
B4. Informace o přípravě projektu do OP VaVpI.
B5. Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU a vyhlášení obecného termínu voleb do AS
FAV.
B6. Vyjádření senátorů k činnosti AS FAV a případné další náměty pro další činnost AS FAV.
C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné a zahájil jednání senátu FAV

•

omluvil nepřítomné senátory Geršla V. a Hadašovou K.

k bodu A2. -- Prezence
Brandner
•

konstatoval, že je přítomno 14 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný

k bodu A3. -- Jmenování skrutátorů
•

jako skrutátoři byli jmenováni senátoři Melichar a Kadlec

k bodu B1. -- Schválení navrženého programu
M. Brandner
•

seznámil přítomné s navrženým programem.

Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 0

k bodu B2. -- Informace o hlasování per rollam (akreditace bakalářského
studijního programu Stavební inženýrství)
Vavřička
Seznámil s výsledkem hlasování, které proběhlo formou per rollam.
Návrh na usnesení 2009/7
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje k akreditaci Bakalářský studijní program
Stavební inženýrství.
Hlasování: pro – 17, proti – 0, zdržel se – 1
Návrh na akreditaci Bakalářského studijního programu Stavební inženýrství byl schválen.

k bodu B3. -- Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2008
Děkan
•

přednesl výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2008
informoval senát, že FAV má nových
o 5 bakalářských programů
o 4 programy navazujícího studia
o 5 doktorských programů

•

dále podal informaci o celkovém objemu finančních prostředků fakulty a jeho struktuře

•

zdůraznil nutnost vyvíjet aktivitu ve větších výzkumných projektech

Šedivá

•

upozornila na drobné překlepy ve zprávě a dodala, že je-li kvalifikační struktura pracovníků
uvedena v necelých číslech, mělo by být také uvedeno, že se jedná o průměrné hodnoty

Návrh usnesení 2009/8
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2008.
Hlasování: pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Výroční zpráva o činnosti FAV za rok 2008 byla schválena.

k bodu B4. -- Informace o přípravě projektu do OP VaVpI
Děkan
• seznámil AS FAV se stavem přípravy projektu. Sdělil, že bylo vypsáno výběrové řízení na
vypracování projektu, ze kterého vyšla vítězně firma Optimus.
•

intenzita prací na přípravě projektu roste, deadline je 29. 9. 2009. První ucelená přípravná
verze pro firmu Optimus bude hotova 23. 7. 2009.

•

uvedl, že do informačního systému projektu mají přístup pověření pracovníci – vedoucí
kateder a administrátoři

•

dále uvedl, že v současné době existují dva velké projekty:
o VaVpI - NTIS
o prioritní osa 4 – pedagogická linie

•

informoval členy senátu o tom, že ZČU hodlá zakoupit budovu bývalé Škodovky –
generální ředitelství pro Fakultu zdravotních studií, popř. Fakultu filozofickou. Jsou
vypracovány cenové odhady v rozsahu 61 – 64 MKč.

k bodu B5. -- Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU a vyhlášení obecného
termínu voleb do AS FAV
Brandner
•

připomněl povinnost senátu vyhlásit volby na další období. Volební týden je v souladu
s volbami do senátu ZČU.

Návrh usnesení 2009/9
Akademický senát FAV vyhlašuje řádné volby do senátu FAV na období 1. 1. 2010 – 31. 12.
2011 v týdnu od 9. 11. do 15. 11. 2009
Hlasování: pro – 16, proti – 0, zdržel se – 0
Akademický senát FAV vyhlašuje řádné volby do senátu FAV na období 1. 1. 2010 – 31. 12.
2011 v týdnu od 9. 11. do 15. 11. 2009

k bodu B6. -- Vyjádření senátorů k činnosti AS FAV a případné další náměty
pro další činnost AS FAV
Otta
•

připomněl, že v minulosti se již AS FAV zabýval řadou připomínek, např. vybudováním
bezbariérových přístupů do university, školkou pro děti zaměstnanců a studentů. Tyto
náměty ale nebyly vedením školy akceptovány a realizovány.

Děkan
•

vyjádřil pochopení s výše uvedenými požadavky, ale zároveň dodal, že fakulta nemá přímé
nástroje na realizaci těchto záměrů. Investiční akce tohoto charakteru jsou v rámci celé
univerzity zařazovány do pořadí a podle finančních možností provozním a investičním
oddělením prováděny.

Otta
•

upozornil na fakt, že na zasedání AS FAV v září 2008 bylo zažádáno o zabezpečení stojanů
na kola před budovou FAV/FST a do dnešního dne tato situace není řešena.

Brandner
•

sdělil, že spolu s tajemníkem FAV budou o tomto faktu informovat písemně pana kvestora

Otta
•

dotázal se, zda je nutné vybírat poplatky od studentů za vyškrtnutí předmětu

Tesková
•

odpověděla, že vybírání poplatků nařizuje vyhláška kvestora

Otta
•

upozornil na možnost zřízení dětského koutku na FAV(ZČU) - náhrada školky pro děti
zaměstnanců a studentů. FAV by mohla tento projekt iniciovat.

Vimmr
•

připomněl, že ZČU nemá dosud jednotné logo v angličtině a doporučil najmutí
marketingového pracovníka, který by tento nedostatek odstranil.

Otta
•

zeptal se na stav řešení motivačního programu pro studenty DSP.

Herout
•

sdělil, že o motivačním programu se intenzivně jedná. Výsledkem by mělo být stanovení
silných a slabých stránek současného stavu a jejich analýza. Zatím vyplynuly následující
závěry:
1. Nárůst byrokracie (kontrola studia)
2. Patrně největší příležitostí je zapojení dosud pasivních doktorandů
3. Placení doktorandů z projektů a využívání Post_doc projektů
4. Doporučené max. limity pro výuku
Děkan
• doplnil, že od září se zvyšují všechna doktorandská stipendia o 500 Kč.
Šimandl
• seznámil přítomné se současným financováním fakulty. Uvedl, že program
specifického výzkumu končí. Pokud škola zavede grantovou agenturu, bude mít i
svoje subsekce na fakultách. Finanční prostředky by se měly rozpočítávat podle
stejných pravidel („vzorečků“) jako pro celou školu. V novém zákoně jsou některá
omezení, která budou podporovat větší projekty. Podobně je stanoven procentuální
podíl studentů. Cílem je také dosáhnout měřitelnosti výsledků. Zavedení – od
příštího roku.

k bodu C. – Různé
Radová
•

se dotázala na organizaci promocí

Tesková
•

promoce se budou konat v podzimním termínu

Daněk
•

dotázal se, zda nejsou nějaké nové informace o uvedení klimatizací do provozu v budově
fakulty

Brandner
•

došlo k posunu termínu, protože se odvolala jedna z firem, které se zúčastnily výběrového
řízení

Otta
•

Počty učitelů, kteří reagovali na výsledky evaluace výuky, jsou nízké

Děkan
•

konstatoval, že přesto je fakulta FAV z tohoto hlediska na univerzitě nejlepší

Tůma
•

sdělil, že na FEL je dobrým zvykem připomínky podepisovat a nevystupovat anonymně,
jak je zcela běžné na FAV

Schlegel
•

podotknul, že na připomínky, které jsou často velmi protichůdné, lze špatně odpovídat

Ukončení schůze senátu FAV v 15:58

Zapsal: 17. 6. 2009

Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni dne 17. 6.
2009
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2009/7
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje k akreditaci Bakalářský studijní program
Stavební inženýrství.

Usnesení 2009/8
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2008.

Usnesení 2009/9
Akademický senát FAV vyhlašuje řádné volby do senátu FAV na období 1. 1. 2010 – 31. 12.
2011 v týdnu od 9. 11. do 15. 11. 2009

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 17. 6. 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

Dvořák P.

přítomen

2

Geršl V.

omluven

3

Hadašová K.

omluven

4

Hartl P.

přítomen

5

Kadlec M.

přítomen

6

Otta J.

přítomen

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

proděkan FAV

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkan FAV pro vzdělávací činnost

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

proděkan FAV

