Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 19.10.2011

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 13:00 hodin.
Přítomno: 12 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 5 hostů – viz prezenční listina
Omluveni: 3 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 3 člen AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Fajta, Melichar.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů FAV pro ak. rok 2012/13
Prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika
Návrh na prodloužení doby akreditace 3-letého studijního oboru Výpočetní technika
bakalářského studijního programu Inženýrská informatika
Návrh na prodloužení doby akreditace 3-letého studijního oboru Informatika bakalářského
studijního programu Inženýrská informatika
Změna Statutu FAV
Návrh delegáta FAV ZČU do sněmu Rady vysokých škol pro funkční období 2012-2014
Aktuální informace v souvislosti s projektem NTIS a CTPVV
Informace o volbách do AS FAV a AS ZČU
Různé
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JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání senátu zahájila předsedkyně AS FAV Vlasta Radová, která na úvod představila nově zvolené
senátory za studentskou komoru – Bc. Viktora Fajtu, Bc. Petra Kopače a Bc. Františka Schneidera.
Dále předsedkyně senátu navrhla změnu pořadí bodů jednání senátu oproti pozvánce, kvůli dalším
povinnostem zainteresovaných hostů jednání.
Hlasování o upraveném programu:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Program byl schválen.

2. PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ FAV PRO AK. ROK 2012/13
Netrvalová: Představuje návrh podmínek. Konstatuje, že v připomínkovacím řízení k němu byly
vzneseny dvě připomínky, které byly do textu již zapracovány.
Z pléna AS FAV nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky.
Radová: Navrhuje hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení AS FAV 2011/11:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje podmínky přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech FAV ZČU pro akademický rok 2012/2013.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Vávra: Podává doplňující informaci, že na přípravu podmínek pro rok 2013/2014 byl ustanoven tým
složený ze zástupců kateder a děkanátu. Příprava bude probíhat ve dvou fázích, výsledky první fáze
by měly být dostupné v březnu a finální podoba v červnu 2012.
Janeček: Jaká bude politika vedení fakulty ohledně určování kapacity oboru? Konkrétně, co je
myšleno pojmem „do naplnění oboru“ v úvodu návrhu podmínek?
Vávra: Tuto věc zatím necháváme otevřenou, variant řešení je více.
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3. PRODLOUŽENÍ AKREDITACE BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU A PLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA
Na návrh proděkanky Netrvalové byl tento bod projednáván společně s body 4 a 5.

4. NÁVRH NA PRODLOUŽENÍ DOBY AKREDITACE 3-LETÉHO STUDIJNÍHO
OBORU VÝPOČETNÍ TECHNIKA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO
PROGRAMU INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
Na návrh proděkanky Netrvalové byl tento bod projednáván společně s body 3 a 5.

5. NÁVRH NA PRODLOUŽENÍ DOBY AKREDITACE 3-LETÉHO STUDIJNÍHO
OBORU INFORMATIKA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
Netrvalová: Navrhuje body 3-5 projednat společně, protože ohledně programu Aplikované vědy a
informatika jde o prodloužení beze změn ve studijním programu a materiály již byly odeslány na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ohledně oborů programu Inženýrská informatika jde
opět o prodloužení akreditace, materiály jsou v přípravě.
Tůma: Byly materiály oboru Kybernetika a řídící technika projednány a schváleny vědeckou radou?
Netrvalová: Materiály prošly zkráceným řízením, vzhledem k tomu, že obor zůstává beze změn.
Tomiczek: V oboru Informatika došlo ke snížení rozsahu výuky matematiky a jeho restrukturalizaci.
Tyto změny by měly být projednány mezi oběma katedrami (KMA, KIV). Dále vznáší námitku ohledně
přesunutí výuky předmětu KMA/M2 do navazujícího stupně studia – části látky vyučované v tomto
předmětu jsou využívány v některých předmětech bakalářského stupně.
Brada: Již probíhají jednání na úrovni vedoucích KMA a KIV, budeme v nich pokračovat.
Kolingerová: Navržený rozsah a obsah výuky matematiky vychází z analýzy výuky na ostatních
informatických oborech v ČR, mezi nimi má FAV i po snížení rozsahu největší hodinový objem výuky
matematických předmětů v bakalářském stupni.
Vavřička: I z pohledu oboru Výpočetní technika, který je jakousi kombinací informatiky a elektroniky,
nezbývalo na oborové předměty dostatek prostoru. Úpravy oborů mají za cíl vytvořit smysluplné
bakalářské studium informatiky (jehož struktura byla pozůstatkem paušálního rozdělení původního 5letého inženýrského studia). Musíme také brát v potaz strukturu a obsah oborů na konkurenčních
fakultách v ČR, zejména v Praze, pokud chceme na FAV udržet studenty.
Tomiczek: Vítá snahu o diskusi, která je potřebná, a poukazuje na potřebu zajistit návaznost
jednotlivých předmětů.
Tůma: Je v pořádku termín „prodloužení akreditace“?
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Radová: Ano, nejde o akreditace nových oborů. Navrhuje hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení AS FAV 2011/12:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika,
a nemá k těmto materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Inženýrská informatika, obor Výpočetní technika, a nemá k těmto
materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/14:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Inženýrská informatika, obor Informatika, a doporučuje projednat
návaznosti jednotlivých předmětů.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

6. ZMĚNA STATUTU FAV
Vávra: Vysvětluje, že změnou je vynechání jmenovitého seznamu akreditovaných oborů studia,
habilitačního a jmenovacího řízení z příloh ke statutu. Tyto seznamy jsou již nyní oficiálně zveřejněny
na úřední desce fakulty. Návrh změny je veden jednak potřebou sladit znění statutu s podobou
statutu ZČU, za druhé snahou zabránit nutnosti častého schvalování změn statutu při změnách
v těchto seznamech.
Kolingerová: Je umístění na úřední desce dostatečné po právní stránce?
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Vávra: Ano, úřední deska je právním pojmem, jsou na ní zveřejněny i další oficiální dokumenty
fakulty jako např. vyhlášky děkana. Za její obsah přímo odpovídají jednotliví proděkani.
Janeček: Doplňuje, že návrh odstraňuje i další komplikace, protože změnu statutu fakulty musí
schválit i akademický senát ZČU.
Radová: Navrhuje hlasovat.

Návrh usnesení AS FAV 2011/15:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje navržené změny Statutu Fakulty
aplikovaných věd ZČU.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

7. NÁVRH DELEGÁTA FAV ZČU DO SNĚMU RADY VYSOKÝCH ŠKOL PRO
FUNKČNÍ OBDOBÍ 2012-2014
Radová: Informuje, že funkční období Rady vysokých škol končí v prosinci 2011. Složení rady je
následující: po jednom zástupci z každé univerzity do předsednictva i sněmu, po jednom zástupci
z každé fakulty do sněmu, plus zástupci do studentské komory. Zde se bude projednávat návrh
delegáta fakulty do sněmu. V právě končícím období je zástupcem kolega Lávička (KMA), který v této
činnosti již nemá zájem pokračovat. Protože ze strany zaměstnanců fakulty nebyl dán žádný návrh na
delegáta, na pracovní schůzce části zaměstnanecké komory AS FAV byl jako možný delegát navržen
doc. František Vávra.
Radová: Ptá se doc. Vávry, zda s kandidaturou souhlasí.
Vávra: Ano, souhlasím; členství v Radě vysokých škol mi koneckonců umožní přímo v Radě
prezentovat připomínky mé i fakulty k předkládaným dokumentům.
Radová: Děkuje doc. Vávrovi a doplňuje, že delegáta navrhuje AS FAV a schvaluje AS ZČU. Navrhuje
hlasovat.

Návrh usnesení AS FAV 2011/16:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU delegoval Doc.
Ing. Františka Vávru, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU do sněmu Rady vysokých škol.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.
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8. AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM NTIS A CTPVV
Maříková: Shrnuje aktuální stav projektů: Je hotová dokumentace k projektu provedení stavby a byl
schválen návrh znění výběrového řízení na dodavatele; to bude uveřejněno zítra. Pokud nedojde ke
zdržení, měla by v únoru 2012 začít stavba; plánovaný termín kolaudace je duben 2014. Pozemek na
výstavbu dostala univerzita darem od města Plzně. Konečná cena realizace dle projektu je 673
milionů Kč (bez DPH), očekává se, že výběrové řízení by ji mělo ještě snížit.
Vávra: Informuje členy AS FAV, že prof. Jiří Křen podal k 14.10.2011 výpověď z pozic ředitele NTIS a
hlavního řešitele projektu CTPVV. Otázku tohoto odstoupení s ním několikrát projednával, bude dále
jednat o dalších krocích. Náhrada musí být známa do 1.1.2012.
Janeček: Jsou termíny uvedené ing. Maříkovou ve shodě s harmonogramem projektu?
Maříková: Došlo ke skluzu v procesu vypisování výběrového řízení, ale vše bylo včas vyřízeno.
Termíny tak nebyly ohroženy.
Tomiczek: Nejsou v souvislosti s personální změnou ohroženy termíny stanovené technickým
annexem, konkrétně např. kariérní řád, koncepce výjezdů a příjezdů pracovníků, výběrové řízení na
pozice senior researcher (má být v dubnu 2012)?
Vávra: Souhlasí, že není vhodná doba na personální změny tohoto druhu, ještě se snaží s prof.
Křenem dohodnout na změně jeho rozhodnutí. Do 31.12.2011 každopádně zůstává vše v současném
stavu. V listopadu se bude konat zasedání vědecké rady NTIS, kde bude předložen kariérní řád.
Konstatuje, že samozřejmě nemůže vyloučit nepředvídatelné události, ale termíny by neměly být
ohroženy.
Maříková: Prof. Křen potvrdil, že do konce roku 2011 bude na projektu pracovat v plném rozsahu.
Změna osoby ředitele NTIS podle pravidel projektu podléhá schválení Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, vhodná doba na takovouto změnu není v průběhu projektu nikdy.
Janeček: Nebylo by vhodné personálně oddělit funkce ředitele NTIS a řešitele CTPVV?
Vávra: Nepovažuji to za vhodné, vedlo by k organizačním a procesním komplikacím.
(13:49 odchází senátoři Vavřička, Dupal)
Janeček: Jak je spravováno a dodržováno hospodaření NTIS?
Vávra: Zpráva o hospodaření NTIS bude součástí zprávy o hospodaření FAV, obdobně jako v případě
kateder. Procesní stránka je řízena pravidly danými MŠMT dle Technického annexu projektu.
Vais: Možnosti případných změn metodiky financování se týkají pouze rozdělení dotace a provozních
výdajů v rámci fakulty, práce s účelově vázanými prostředky je dána pravidly projektu.
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9. INFORMACE O VOLBÁCH DO AS FAV A AS ZČU
Radová: Konstatuje, že volby byly vyhlášeny v červnu, návrhy do AS ZČU byly podávány do 7.10.
(seznam kandidátů má být zveřejněn do 23.10.), do 23.10. je možné podávat návrhy na kandidáty do
AS FAV. Volební komise oznámila konkrétní termín voleb, který byl stanoven na 9. a 10. listopadu.
Dnes byl předsedkyni AS FAV emailem doručen návrh, aby kandidáti měli příležitost představit se
akademické obci, buď formou zveřejnění svého programu na webových stránkách fakulty, nebo na
veřejném shromáždění. Každá z forem má své výhody i nevýhody. Předsedkyně otevírá diskusi na
toto téma.
Následovala diskuse pléna AS FAV, během které byly vyjasňovány všechny aspekty návrhu –
organizační zabezpečení, míra povinnosti program zveřejnit, efektivita veřejného shromáždění,
redakční zpracování programů, varianty elektronické komunikace.
Radová: Závěr diskuse – organizace shromáždění je vzhledem k omezenému času komplikovaná,
zveřejnění programů na webových stránkách fakulty vyžaduje redakční dohled. Plénum AS FAV se
shoduje, že nejvhodnějším řešením je požádat děkana fakulty, aby hromadnou emailovou zprávou
informoval všechny členy akademické obce FAV o zveřejnění seznamu kandidátů s tím, že zájemci je
mohou s dotazy na jejich program oslovit individuálně.
Janeček: Doporučuje, aby se akademický senát FAV v příštím období zabýval otázkou „volební
kampaně“ s větším předstihem.

10. RŮZNÉ
Vávra: Na dnešní vědecké radě ZČU jsem prezentoval návrh na udělení pamětní medaile prof.
Schlegelovi (KKY). Návrh byl vědeckou radou schválen.
Radová: Pan děkan poskytl členům AS FAV přehledy úspěšnosti studentů podle mateřských středních
škol, chce tato data okomentovat?
Vávra: Na požádání poskytnu další informace, bude-li potřeba. Analýza bude k dispozici týmu
přípravy podmínek přijímání do bakalářského studia s cílem dbát na udržení úrovně fakulty.
Kolingerová: Jaký je stav jednání ohledně systému kontroly plagiátů, ke kterému AS FAV přijal
usnesení na svém zasedání 8.6.2011?
Vávra: Ve smyslu tohoto usnesení jsem podal písemný návrh prorektoru pro studijní a pedagogickou
činnost doc. Dokoupilovi, mj. obsahující návrh, aby v případě shody byl nejprve emailem vyrozuměn
autor práce a jeho školitel. Odezvu jsem zatím neobdržel. Systém zůstává nadále v provozu.
Radová: Informuje, že na radě rektora byl děkankou Fakulty pedagogické oznámen očekávaný
schodek ve výši 3 mil. Kč v hospodaření této fakulty za rok 2011, řešení se bude hledat na úrovni
vedení univerzity.
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Janeček: Upozorňuje na důsledky případného záporného výsledku hospodaření univerzity
v souvislosti s žádostmi o grantové projekty Ministerstva průmyslu a obchodu či podobných
poskytovatelů, kde by taková situace vedla k apriornímu vyřazení projektu.

Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 14:32 hod.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV

Zapsal 19.10.2011

Přemysl Brada

Příští jednání AS FAV je plánováno na 7.12.2011.
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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 19.10.2011
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Návrh usnesení AS FAV 2011/11:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje podmínky přijetí ke studiu v bakalářských
studijních programech FAV ZČU pro akademický rok 2012/2013.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/12:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika,
a nemá k těmto materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Inženýrská informatika, obor Výpočetní technika, a nemá k těmto
materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/14:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Inženýrská informatika, obor Informatika, a doporučuje projednat
návaznosti jednotlivých předmětů.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.
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Návrh usnesení AS FAV 2011/15:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje navržené změny Statutu Fakulty
aplikovaných věd ZČU.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/16:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU delegoval Doc.
Ing. Františka Vávru, CSc., jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU do sněmu Rady vysokých škol.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.
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PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 19.10.2011
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Brada Přemysl, Ing. MSc. Ph.D.

KIV

přítomen

2

Dupal Jan, Doc. Dr. Ing.

KME

přítomen

3

Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.

KIV

omluven

4

Janeček Eduard, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

5

Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.

KIV

přítomna

6

Melichar Jiří, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

7

Nový Pavel, Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

8

Radová Vlasta, Doc. Dr. Ing.

KKY

přítomen

9

Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.

KKY

omluven

10

Tomiczek Petr, RNDr. CSc.

KMA

přítomen

11

Tůma František, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

12

Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. CSc.

KIV

přítomen

Studentská část
1

Fajta Viktor, Bc.

přítomen

2

Fišer Martin, Bc.

neomluven

3

Heidler Václav, Bc.

neomluven

4

Kopač Petr, Bc.

neomluven

5

Peterka Lukáš, Ing.

omluven

6

Schneider František, Bc.

přítomen
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Hosté
Jméno

Funkce

doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Václav Vais, CSc.

tajemník FAV

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

proděkanka

Ing. Jaroslava Maříková

NTIS

Ing. Josef Weinreb, CSc.

proděkan

