Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 23.3.2011

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:00 hodin.
Přítomno: 13 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání (po celou dobu jednání byl AS FAV
usnášeníschopný), 5 hostů – viz prezenční listina
Omluveni: 1 člen AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveni: 1 člen AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Nový, Peterka.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Změna pravidel rozpočtu FAV pro rok 2011
Rozpis rozdělení základní dotace FAV pro rok 2011
Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok 2011/2012
Různé
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JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Přesedkyně senátu Vlasta Radová přivítala senátory i hosty, dala hlasovat o navrženém programu.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0

Program byl schválen.

2. ZMĚNA PRAVIDEL ROZPOČTU FAV PRO ROK 2011
Vávra: Představuje důvody změny pravidel. Na základě výsledků roku 2010 se ukázal problém
s nedostatečným plněním kvalitativního ukazatele „mobility studentů a zaměstnanců“. Ve snaze
zvýšit atraktivitu výjezdů studentů do zahraničí bylo rozhodnuto navýšit příspěvek poskytovaný
Fakultou aplikovaných věd dle podkladů, max 120,- Kč/den. Protože se nepodařilo získat relevantní
data o výši životních nákladů v daných zemích a není jasné, jaká by byla potřebná výše příspěvku nad
rámec stipendií administrovaných zahraničním oddělením ZČU, byla jeho výše odvozena od
příslušných částek pro cestovné do zahraničí. Je připravena tabulka pro výpočet dle jednotlivých
zemí, u žadatelů se bude sledovat prospěch a další ukazatele (příspěvek není nárokový). Pravidla pro
přidělování příspěvku budou upravena podle výsledků v letošním roce.
Janeček: Může se příspěvek týkat i praxí a výjezdů bakalářů a doktorandů?
Vávra: Ano, pokud se výjezd bude započítávat do kvalitativního ukazatele (délka pobytu nejméně 1
měsíc) a pokud bude známo, jaká je potřebná výše příspěvku pro cílovou zemi.
Janeček: Je příspěvek aplikovatelný i v případě dlouhodobých výjezdů, např. celoročních?
Vávra: Takové případy budeme řešit individuálně.
Radová: Musí student o příspěvek žádat, nebo je automaticky přidělen?
Vávra: Musí žádat, k žádosti doložit podklady ze zahraničního oddělení.
Fišer: Bylo by vhodné informovat studenty o této možnosti příspěvku a příslušných pravidlech,
protože o ní mnozí nevědí.
Vávra: O obecném mechanismu budeme informovat, ale konkrétní čísla (limity pro průměr apod.)
nechceme stanovovat, protože pravidla se budou teprve ladit.
Vais: Pravidla ale bude potřeba uvést ve vyhlášce o poskytování stipendií.
Brada: Doplňuje, že kritéria pro výběr studentů na mobilitu jsou obvykle dána koordinátory na
katedrách, kteří spravují příslušné bilaterální smlouvy a provádí základní kolo výběrového řízení.
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Vávra: Obecně jsou kritéria použita jako první filtr pro určení kandidátů, konkrétní rozhodnutí o
přidělení příspěvku je v pravomoci děkana.
Radová: Dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení AS FAV 2011/04:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje změnu rozpočtových pravidel FAV na rok 2011 ve smyslu
navýšení částky v položce Prostředky děkanátu o částku 300 tis. Kč na účelovou podporu mobilit
studentů.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

3. ROZPIS ROZDĚLENÍ ZÁKLADNÍ DOTACE FAV PRO ROK 2011
Vais: Představuje parametry rozdělení základní dotace pro rok 2011 s tím, že uznané hospodářské
výsledky pracovišť byly aktualizovány na základě schválení účetní uzávěrky ZČU ministerstvem
školství. První návrh rozpočtu, který byl projednáván na kolegiu děkana, měl rozdělení zdrojů
nastavené čistě podle výkonových kritérií; na kolegiu byla dohodnuta úprava pro pokrytí potřeb KFY
formou „vnitřní půjčky“. Důvody celkového poklesu dotace jsou v základu čtyři: (1) MŠMT posiluje
roli motivačních faktorů, zejména zhodnocení počtu absolventů, což se u FAV projevuje negativně
kvůli velkému objemu exportované výuky (při vytváření rozpočtových pravidel neprojevily fakulty,
které výuku „dovážejí“, vůli se o bonusy za absolventy podělit); (2) získali jsme sice více prostředků
za RIV body, ale vzhledem k tomu, že tyto peníze mají kompenzovat pokles prostředků z výzkumných
záměrů o další třetinu oproti roku 2009 (čili o polovinu oproti roku 2010), toto navýšení ani
nepokrývá úbytek zdrojů na záměrech; navíc v rámci republiky počet publikací narůstá a kvalitní
výsledky mají i ostatní univerzity; (3) nastal pokles o cca 2 mil. Kč kvůli nižším hodnotám kvalitativních
ukazatelů – nezapočítávají se příjmy z VHČ, ubylo absolventů doktorského studia, fakulta má malá
čísla v oblasti mobilit; (4) na fakultě elektrotechnické došlo k přesunu výuky fyziky do 2. ročníku,
takže na kalendářní rok 2011 vypadly zdroje na tuto výuku, přestože náklady na ní v ZS akademického
roku 2011/2012 KFY budou. Do budoucna bude potřeba zaměřit se na projekty, smluvní výzkum, a
sladit náklady a výnosy katedry fyziky (pomůže tomu fakt, že rokem 2011 budou ukončeny investiční
závazky vyplývající z výzkumného záměru).
Tomiczek: Opravdu není na univerzitě vůle změnit pravidla? Jsou přece katedry orientované zcela na
export – tělesná výchova, jazyky – které musí být v situaci mnohem horší.
Vais: Názor některých fakult je takový, že pokud by se měli přepočítávat absolventi, musely by se
zohlednit v clearingu také RIV body, ale to neřeší systémové problémy.
Vávra: Otázku přepočítávání bonusu za absolventy v rámci clearingu budeme ventilovat.
Bulín: Pravidla rozpočtu byla připravována týmem 44 lidí, tam byl prostor tyto věci diskutovat.
Problémy clearingu se budou na úrovni univerzity řešit, jakmile budou známa pravidla pro rok 2012,
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měli bychom nastavit transparentní pravidla založená na reálných datech. Zároveň je potřeba, aby
univerzita zlepšila výsledky a tudíž příjmy v kvalitativních a výkonových ukazatelích, než se snažit
přerozdělovat malé příjmy.
Vávra: Problémem je, že se rozhodující faktory pro financování postupně přesouvají do kvalitativních
ukazatelů, které jsou obtížněji vyhodnotitelné.
Radová, Tůma: Zpátky k rozpočtu FAV – jak se budou evidovat „vnitřní půjčky“ a jejich vyrovnání?
Vávra, Vais: Na vedení fakulty tyto přesuny jsou evidovány již od roku 2004. Správně jde o korekce
rozpočtu (nikoli „půjčky“), které jsou vždy v rozpočtu vidět, a splácení je vždy zahrnuto do konstrukce
rozpočtu na následující rok. Informace o „půjčkách“ bude součástí i zprávy o hospodaření.
Bulín: Upozornil na možný únik zdrojů, pokud pracovníci vykazují výsledky na pracovištích mimo FAV,
ale jejich režijní náklady se počítají fakultě. Sledování nákladů a výsledků je kritické zejména pro velké
VaVpI projekty.
Vávra: Naše údaje ukazují, že přepočtené výsledky jsou pro všechny katedry víceméně vyrovnané,
výkon se tedy ven nevynáší.
Janeček: Některé katedry ale měly prostředky z výzkumných záměrů, které měly vést ke zvýšení
výkonu v RIV bodech; není tedy korektní je srovnávat s katedrami, které výzkumné záměry nezískaly.
Vávra: Není možné diskutovat tyto věci obecně, je potřeba srovnávat na základě konkrétních čísel.
Radová: Navrhuje hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení AS FAV 2011/05:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje rozpis základního příspěvku pro FAV na rok 2011 po započítání
hospodářského výsledku roku 2010.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

4. PODMÍNKY STUDIA V 1. ROČNÍKU FAV PRO AKADEMICKÝ ROK
2011/2012
Vávra: Komentuje předložený návrh, konstatuje, že podmínky jsou stejné jako vloni, kromě
povinnosti získat minimální počet kreditů do konce zkouškového období za zimní semestr. Podle
našich statistik nemá posun termínu o několik dní či týdnů vliv na odchody studentů – zhruba 80%
studentů, kteří ukončují studium, získá do mezního termínu za první semestr nejvýše 1 kredit. Další
motiv pro zavedení daných termínů je potřeba upravit na fakultě harmonogram akademického roku
tak, aby dnem jeho ukončení byly uzavřeny všechny studijní povinnosti studentů.
Ptáček: Je tato úprava v souladu s připravovaným novým Studijním a zkušebním řádem (SZŘ, bude-li
ten schválen)?
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Vávra: Úprava je schvalována vůči aktuálně platnému SZŘ, do novely přejde v rámci přechodných
ustanovení.
Bulín: Informuje o tom, že otázka mezních termínů bude řešena na radě rektora, bude potřeba
zajistit koordinaci úprav takovýchto předpisů, aby byla udržena integrita studijního prostředí.
Radová: Nedostaneme se případným schválením návrhu do rozporu s vyššími předpisy?
Vávra: Nikoli, úprava je v souladu se stávajícím SZŘ.
Ptáček: Nebude potřeba ve specifikaci mezních termínů ponechat prostor pro zápis výsledků studia
do IS STAG (pravidlo „7+7+7“)?
Vais: Není potřeba, platí ustanovení v harmonogramu akademického roku, že výsledky musí být
zadány do 16h v den mezního termínu.
Vávra: Podstatný je navíc faktický stav, nikoli záznam v IS STAG. Prodloužením termínu o např. 14 dní
kvůli uvedeným technickým důvodům se nezíská nic kromě zpoždění.
Ptáček: Upozorňuje na důsledek, že studenti FAV narazí na rozdíl mezi fakultními a univerzitními
termíny.
Vávra: Na začátku akademického roku vyrozumíme všechny studenty a také ostatní fakulty.
Radová: Navrhuje hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení AS FAV 2011/06:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje Podmínky pro studium studentů 1. ročníků fakulty aplikovaných
věd v zimním semestru roku 2011/2012.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

5. RŮZNÉ
5.1 Studijní a zkušební řád
Vávra: Informuje senátory, že proběhlo druhé kolo připomínek návrhu nového Studijního a
zkušebního řádu. Připomínek z FAV bylo velké množství, zapracovávání dalších připomínek vede
k postupnému zhoršování kvality této normy. Dává proto senátorům AS ZČU za FAV ke zvážení, aby
hlasovali proti přijetí návrhu SZŘ, pokud by byl předložen k hlasování.
Bulín: Podotýká, že jde o vskutku složitý dokument, jehož zpracování a vypořádání připomínek by si
zasloužilo samostatné dlouhodobé jednání zúčastněných zástupců fakult. Je třeba SZŘ nicméně
v nepříliš vzdálené budoucnosti schválit, neboť jde o nejdůležitější vnitřní normu univerzity; není
možné čekat s její kodifikací na nový vysokoškolský zákon.
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(14:30 odchází senátor Tomiczek)
Janeček: Domnívám se, že návrh SZŘ je konfliktní mimo jiné proto, že se kromě studijních záležitostí
zabývá také ekonomickou stránkou studia.
Kolingerová: K návrhu postrádám také motivaci, tedy jaké jsou problémy ve stávajícím SZŘ.
Vávra: S tímto bodem zcela souhlasím. V případě konfliktních výkladů nového SZŘ navíc chybí
rozhodovací instance (soud).

5.2 Příspěvek na kulturní, sportovní a jiné akce (FlexiPass)
Dupal: Jaká je situace s FlexiPassy?
Bulín: Zdrojem problémů jsou situace, kdy zaměstnanec má více pracovních poměrů na několika
fakultách (součástech). Ze zákona se každý pracovní poměr posuzuje samostatně, takže směrnice
byla dodržena. Budu dávat návrh na změnu směrnice, podle které se budou pro tyto účely sčítat
všechny úvazky na univerzitě, protože situace má i další důsledky (dovolené, služební cesty, atd.).
Janeček: Je možné uvažovat o zavedení klouzavé pracovní doby?
Bulín: Je potřeba obecně stanovit pracovní řád, zjednodušení počítání pracovní doby by vyřešilo
mnoho dalších problémů (např. sobotní výuka, výkazy práce na projektech).
Vávra: Jsem rozhodně pro zavedení pracovního řádu, z funkce děkana mám pravomoc jej zavést na
úrovni fakulty a zřejmě by k tomu na FAV v brzké době došlo.

Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 15:50 hod.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV

Zapsal 23.3.2011

Přemysl Brada

Příští jednání AS FAV se uskuteční 4.5.2011.
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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 23.3. 2011
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení AS FAV 2011/04
Akademický senát FAV ZČU schvaluje změnu rozpočtových pravidel FAV na rok 2011 ve smyslu
navýšení částky v položce Prostředky děkanátu o částku 300 tis. Kč na účelovou podporu mobilit
studentů.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

Usnesení AS FAV 2011/05
Akademický senát FAV ZČU schvaluje rozpis základního příspěvku pro FAV na rok 2011 po započítání
hospodářského výsledku roku 2010.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

Usnesení AS FAV 2011/06
Akademický senát FAV ZČU schvaluje Podmínky pro studium studentů 1. ročníků fakulty aplikovaných
věd v zimním semestru roku 2011/2012.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.
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PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 23.3.2011
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

přítomen

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

přítomna

9

Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.

KKY

přítomen

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

Fišer Martin, Bc.

přítomen

2

Hadašová Kristýna, Bc.

přítomna

3

Heidler Václav, Bc.

neomluven

4

Janků Michal, Bc.

omluven

5

Peterka Lukáš, Ing.

přítomen

6

Ptáček Martin, Bc.

přítomen

Hosté
Jméno

Funkce

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Ing. Antonín Bulín, M.B.A

absolvent FAV, kvestor ZČU

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

proděkanka FAV

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Josef Weinreb, CSc.

proděkan FAV

