Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 4. 12. 2013

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:00 hodin.
Přítomno: 17 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 9 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 0 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 1 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byly jmenovány senátorky V. Radová, Z. Rendlová.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Výsledek hlasování per-rollam
a) o výroční zprávě FAV za rok 2012
b) o podmínkách přijetí do bakalářských studijních programů FAV pro
akademický rok 2014/2015
3. Podmínky přijetí do navazujících studijních programů FAV pro akademický rok
2014/2015
4. Projednání žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu
GEOMATIKA
5. Projednání rozšíření akreditace programu Matematika o obor Matematika a její
aplikace
6. Aktuální informace z projektů NTIS a CTPVV

7. Hodnocení studijních programů a oborů FAV/ZČU
8. Informace o průběhu voleb do AS FAV
9. Různé
10. Shrnutí činnosti AS FAV v období 2012-2013

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
V. Radová: Zahajuje jednání AS FAV a vítá všechny přítomné. Konstatuje, že AS je v počtu
přítomných 14 senátorů usnášeníschopný. Představuje program a navrhuje změnu
v programu s ohledem na požadavek týkající se čerpání dovolené, a to vzájemné prohození
bodů 9., 10. Ptá se, zda má někdo jiný návrh. Nikdo z přítomných nereaguje, proto dává
hlasovat o programu.
Hlasování:

pro - 14,

proti – 0,

zdržel se - 0

(celkem 14 senátorů)

Program jednání v pozměněné podobě byl schválen.

2. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM
V. Radová: Seznamuje senátory s výsledky hlasování per-rollam, která proběhla v období od
června 2013 až do tohoto jednání.
 Hlasování o výroční zprávě FAV za rok 2012 – proběhlo od 25.6. do 2.7. 2013
Návrh usnesení:
AS FAV schvaluje výroční zprávu FAV za rok 2012.
Hlasování: pro - 14,

proti – 0,

zdržel se - 4

(celkem 18 senátorů)

 Hlasování o podmínkách přijetí do bakalářských studijních programů pro rok
2014/2015 – proběhlo od 14.10. do 20.10.2013
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro
akademický rok 2013/2014.
Hlasování: pro – 17,

proti – 0,

zdržel se -1

(celkem 18 senátorů)

Obě usnesení výše uvedená usnesení byla schválena.

3. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU DO NAVAZUJÍCÍCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ FAV V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015
V. Radová: Předává slovo děkanovi FAV Doc. Vávrovi.
Děkan F. Vávra: Děkuje za slovo a odvolává se na zaslané materiály, jejichž obsah v oblasti
pravidel odpovídá letům minulým. Rovněž jsou v nich zohledněny požadavky vynechání
některých oborů na žádost kateder.
V. Radová: Děkuje panu děkanovi a otevírá diskusi k tomuto bodu.
M.Brandner: Upozorňuje na to, že obor Matematika a management byl na základě
požadavku KMA vypuštěn, a navrhuje jeho opětovné doplnění do přehledu podmínek pro
přijetí ke studiu. Rovněž poukazuje na to, že podmínky pro přijetí se shodují s podmínkami
pro přijetí do oboru Matematika.
V. Radová: Děkuje za návrh a ptá se, zda jsou zde další návrhy, dotazy nebo připomínky.
P. Tomiczek: Ptá se, zda děkanát tento návrh akceptuje?
Děkan F. Vávra: Návrh akceptuje, ale zdůrazňuje, že je potřeba ověřit, zda vypuštění oboru
Matematika a management z podmínek přijetí již nebylo nahlášeno na vyšší úroveň.
V. Radová: Upozorňuje, že prezentovaný materiál prošel připomínkovým řízením na úrovni
kateder a ptá se, proč se na poslední chvíli zmíněný obor zařazuje zpět.
Děkan F. Vávra: Materiál byl katedrám zaslán v podobě, v jaké je předkládán senátu, a žádné
připomínky k tomu nebyly.
RNDr. Míková: Seznamuje senátory se situací na KMA, kdy se ruší obory v rámci
bakalářského studia. Proto se neplánuje další přijímání studentů ke studiu oboru
Matematika a management. Avšak navazující obor byl ponechán v nabídce na www FAV a 2
studenti 3. ročníku si nebyli schopni upravit výběr předmětů tak, aby mohli studovat jiný
obor, proto vznikl požadavek, zda by si to ještě tito 2 studenti nemohli zapsat.
Děkan F. Vávra: Pokud ale akreditace uvedeného navazujícího oboru končí v roce 2014, bude
nutno žádat o reakreditaci na dostudování.
V. Radová: Ptá se, zda jsou další dotazy a připomínky k tomuto bodu, ale nikdo nic nenamítá.
14:10 příchod V. Vavřička

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni souhlasí s
doplněním podmínek přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro
akademický rok 2014/2015 o obor Matematika a management.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0

( celkem 15 senátorů)

Doplnění podmínek přijetí ke studiu do navazujících studijních programů bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2014/2015.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 15 senátorů)

Podmínky přijetí ke studiu do navazujících studijních programů pro rok 2014/2015 byly
schváleny.
V. Radová: Vyslovuje nespokojenost s tímto postupem, kdy se až přímo na jednání AS iniciuje
změna materiálů předkládaných ke schválení, když se o požadavku vědělo již před 14 dny.

4. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE DOKTORSKÉHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU GEOMATIKA
V. Radová: Předává slovo Doc. Vávrovi, resp. prof. Novákovi, garantovi studijního programu.
Prof. Novák: Seznamuje přítomné s tím, že prezentovaný materiál byl zaslán v rozpracované
formě. Jedná se o žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního Geomatika, oboru
Geomatika. Žádost se týká období 2014-2019, přičemž stávající akreditace končí v říjnu 2014.
Základní parametry jsou uvedeny v zaslaných materiálech, ve kterých je zohledněno rovněž
vyjádření akreditační komise a připomínky k programu.
V. Radová: Děkuje a upozorňuje, že AS projednává a buď má nebo nemá připomínky. Nikdo
žádné připomínky nemá, proto dává hlasovat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Geomatika
oboru Geomatika a nemá k těmto materiálům žádné připomínky.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0

(celkem 15 senátorů)

Akademický senát projednal návrh na prodloužení akreditace doktorského studijního
programu Geomatika.

5. PROJEDNÁNÍ ROZŠÍŘENÍ AKREDITACE STUDIJNÍHO PROGRAMU
MATEMATIKA O OBOR MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
V. Radová: Předává slovo děkanu Vávrovi, resp. Doc. Holubové, garantce studijního
programu.
Doc. Holubová: V současné době KMA nabízí 6 bakalářských studijních oborů. S ohledem na
aktuální situaci je výhodné tento počet zredukovat, tedy spojit 3 stávající obory v jeden s
názvem Matematika a její aplikace. Uvedený obor má relativně pevnou strukturu předmětů
se snahou o zachování tzv. fakultního základu, s omezenou možností volby v oblasti povinně
volitelných předmětů, a to v rámci specializace z jiných kateder.
V. Radová: Otevírá diskusi k tomuto bodu.
I. Kolingerová: Vyslovuje nespokojenost, co se týká komunikace s garanty předmětů z jiných
kateder, které nebudou v důsledku sloučení oborů dále vyučovány.
Doc. Holubová: Obhajuje zvolený postup, kdy bylo jednáno s vedeními ostatních kateder o
předmětech, které se jeví jako vhodné k zařazení, a to i s ohledem na jejich návštěvnost.
M. Brandner: Redukce postihne samozřejmě i navazující obory. A s tím souvisí i to, že se
redukují nejen předměty z jiných kateder, ale i v rámci KMA. K tomuto kroku se přistupuje
především z ekonomického hlediska.
Děkan F. Vávra: Konstatuje, že předkládaný návrh byl projednán na poradě vedení
s vedoucími kateder minulou středu a nebyly zde vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Prof. Šafařík: Potvrzuje, že jednání proběhlo. Souhlasí s redukcí předmětů, avšak z jeho
pohledu by bylo vhodné, aby v rámci dalších změn proběhla porada o tom, jakých předmětů
se to bude týkat.
S. Tomiczková: Vyzdvihuje, že je slušné upozornit garanty, resp. vyučující, že se jim ruší výuka
v rámci rušeného oboru.
14:32 příchod P. Herout, P. Brada
R. Hošek: Vidí jako pozitivní zařazení nekatedrálního bloku povinně volitelných předmětů
v rámci oboru a ptá se, zda se jedná o trend, který budou sledovat i ostatní katedry.
V. Radová: Konstatuje, že v dané situaci nejsou přítomni jednání vedoucí kateder, kteří by na
dotaz mohli odpovědět.
14:40 příchod P. Stanislav

Děkan F. Vávra: V současné chvíli je vypracováván předpis obsahující orientační doporučení
týkající se podoby studijních plánů. Až bude vypracován, bude následně uveřejněn.
I. Kolingerová: Nevidí jako ideální konzultovat zahrnuté předměty pouze s vedoucími
kateder, ale vidí jako vhodné zohlednit názor jednotlivých specializovaných pracovníků.
Naproti tomu vyzdvihuje mezioborovou spolupráci.
P. Herout: Omlouvá se za pozdní příchod. Zdůrazňuje, že doc. Holubová s ním, jakožto
zástupcem pro pedagogiku jednala dostatečně včas a že společně vybrali vhodné předměty
exportované KIV. Při výběru předmětů bylo bráno v úvahu zejména to, aby se jednalo o
předměty s větším počtem studentů, u kterých nehrozí nebezpečí, že nebudou pro malý
zájem studentů v některém ak. roce otevřeny. Omlouvá se prof. Kolingerové, že ji
neinformoval o rušených předmětech.
J. Vimmr: Za KME bylo jednáno korektně, byla probrána strategie a ze strany KME byly
navrženy předměty, které KMA akceptovala.
Doc. Holubová: Upřesňuje, že jednala pouze za nově připravovaný obor. Současně slibuje, že
bude informovat garanty zavíraných oborů, aby příslušné vyučující informovali o změnách.
V. Radová: Ptá se, od kdy je plánováno otevření nově akreditovaného oboru.
Doc. Holubová: Doufá, že obor bude otevřen v akademickém roce 2015/16.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o rozšíření akreditace studijního programu Matematika o obor
Matematika a její aplikace a nemá k těmto materiálům žádné připomínky.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 1

(celkem 17 senátorů)

Akademický senát nemá připomínky k předloženým materiálům týkajících se žádosti o
akreditaci oboru Matematika a její aplikace.

6. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PROJEKTŮ NTIS A CTPVV
V. Radová: Předává slovo děkanu Doc. Vávrovi, resp. řediteli NTIS profesoru Novákovi.
Prof. Novák: Informuje, že výstavba budov probíhá dle harmonogramu, tedy plánovaný
termín dokončení stavby je stále 16. 4. 2014. Pokud vše proběhne podle plánu a vysoutěží se
nábytek, stěhování by mělo proběhnout v létě 2014. V oblasti výběrových řízení, dále jen VŘ,
stále přetrvávají problémy. Sice došlo ke zrychlení jejich administrace, ale dochází k jejich
rušení z různých důvodů (malý zájem, vyloučení zájemců pro nesplnění podmínek atp.). Po
dohodě s OVZ bylo rozhodnuto, že vybrané zakázky mohou proběhnout v jednodušším
režimu. V současnosti se připravuje VŘ na audio a video techniku, byl připraven motivační

program na rok 2014, který poskytuje finanční podporu jednotlivým výzkumným
programům. Jeho koncepce se bude lišit od roku letošního, zahrnuje významnou bonifikaci
projektů evropského charakteru. Dále vedení NTIS obdrželo z MŠMT dokument objasňující
metodiku vyměřování sankcí za nesplnění monitorovacích indikátorů, lze tedy odhadnout
případné škody. Aktuálně podle dostupných údajů NTISu hrozí sankce ve výši cca 20 mil. Kč.
Byl doručen v podobě dodatku smlouvy, jehož podpisem lze fixovat výši sankce, a lze jej
podepsat kdykoli do skončení projektu. Dále byla uzavřena rámcová smlouva s konzultační
firmou, která má zkušenosti s podáváním evropských projektů, s cílem zvýšit úspěšnost NTIS
v této oblasti.
Tajemník V. Vais: Nevidí podepsání uvedeného dodatku jako nevyhnutelné. Dále se ptá, na
základě jakých skutečností OVZ překvalifikovalo veřejné zakázky?
Prof. Novák: Změna rozhodnutí proběhla v důsledku sběru dat o VŘ na celé univerzitě. Navíc
byl najat externí právní poradce, který poskytuje právní vyjádření k rozhodnutí OVZ.
Tajemník V. Vais: Lze tedy říci, že na začátku byla klasifikace VŘ příliš obezřetná na základě
nedostatku informací.
14:53 odchod S. Tomiczková
P. Tomiczek: Ptá se, z jakých prostředků budou hrazeny náklady na stěhování? Počítá se
s nimi v rozpočtu projektu?
Prof. Novák: Náklady na stěhování jsou vyčleněny v rámci projektu, ale jedná se o službu,
kterou bude zajišťovat externí firma, proto ji bude nejspíš potřeba vysoutěžit.
I. Kolingerová: Podepisování dodatků vidí jako nevhodný krok a ptá se, z čeho jsou sankce
vyměřovány?
Prof. Novák: Základem výpočtu jsou finanční objemy po jednotlivých letech řešení projektu.
Děkan F. Vávra: Připomíná, že zaslaný materiál bude podrobně prostudován jak vedením
NTISu, tak vedením FAV, a následně bude diskutován jeho případný podpis. Přesto zde vidí
několik problémů spojených s podpisem.

7.

HODNOCENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ FAV ZČU

V. Radová: Předává slovo děkanu FAV, Doc. Vávrovi.
Děkan F. Vávra: Ve stručnosti prezentuje výstupy v rámci dlouhodobého záměru. Vyzdvihuje
překračování standardní doby studia zejména u doktorandů, které by v budoucnosti mohlo
mít negativní vliv na hodnocení FAV a následně se projevit v podobě jistých finančních
srážek.
V. Radová: Děkuje a otevírá diskusi.

P. Tomiczek: Ptá se, zda je zmapovaný zmíněný propad v rámci doktorského studia?
Tajemník V. Vais: Hodnota uvedená v materiálu od prorektora Dokoupila reprezentuje rozdíl
skutečného počtu doktorandů a kvóty nadefinované blíže neznámým způsobem, proto se
připravuje vyjádření a požadavek na objasnění výpočtu kvóty.
Děkan F. Vávra: Zdá se, že není zahrnut výhled ve smyslu ovlivňování následujících ročníků.
Prof. Novák: Připomíná, že počet doktorandů je významným monitorovacím indikátorem pro
CTPVV. Přesto v rámci obou projektů jsou požadované počty na hranici toho, čím
disponujeme.

8.

INFORMACE O PRŮBĚHU VOLEB DO AS FAV

V. Radová: Omlouvá předsedu volební komise Ing. Byrtuse z důvodu výuky a předává slovo V.
Boučkovi.
V. Bouček: Informuje, že ve dnech 6. a 7.11.2013 proběhly volby do AS FAV. Volební účast
procentuálně odpovídá účasti v letech minulých. Mezi řádně zvolené zástupce byl v souladu
s volebním a jednacím řádem doplněn kandidát KFY Doc. Baroch. O pořadí kandidátů se
stejným počtem hlasů bylo rozhodnuto losem. Proti předběžným výsledkům voleb nebylo
vzneseno námitek, a proto byly vyhlášeny konečné výsledky, které jsou umístěny na www AS
FAV.
V. Radová: Informuje, že současně proběhly také volby do AS ZČU. Volby proběhly
v pořádku, avšak do studentské komory za FAV nikdo nekandidoval, proto byly vypsány
doplňující volby a nyní již má i FAV zvolené senátory do studentské komory AS ZČU.
Děkan F. Vávra: Předběžně informuje, že nově zvolený AS FAV bude svolán 8. 1. 2014,
konkrétní čas bude upřesněn. Současně pověřuje doc. Radovou řízením jednání do zvolení
předsedy.
15:20 odchod P. Brada

9.

SHRNUTÍ ČINNOSTI AS FAV V OBDOBÍ 2012/2013

V. Radová: Prezentuje podklady s docházkou senátorů na jednání nejen AS FAV, ale i AS ZČU.
Vyjadřuje nespokojenost s neomluvenými absencemi senátorů. Dále komentuje předložený
přehled činnosti AS FAV v období 2012-2013. Pozastavuje se u doporučení pro nově zvolený
AS FAV a vyzdvihuje zejména následující body:



v únoru nebo v březnu 2014 vyhlásit v souladu s jednacím a volebním řádem AS FAV
volby kandidáta na děkana;
výsledky případných hlasování per-rollam oznámit na nejbližším následujícím
jednání AS FAV, aby tyto výsledky byly součástí zápisu z jednání;



zvážit možnost změny volebního a jednacího řádu AS FAV tak, aby se případné
doplňovací volby do studentské komory nemusely konat na přelomu července a
srpna (podobně jako je to již řešeno ve volebním a jednacím řádu AS ZČU).

Otevírá diskusi k danému bodu, ale nikdo nereaguje.

10. RŮZNÉ
Děkan F. Vávra: Informuje, že na jednom z prvních jednání nového AS FAV plánuje předložit
aktualizaci dlouhodobého záměru FAV. Dále seznamuje přítomné se skutečností, že mu končí
funkční období k 31. 10. 2013, ale rád by k 31. 8. 2013 abdikoval, aby nový děkan mohl
nastoupit současně se začátkem nového akademického roku. S ohledem na tuto skutečnost
by uvítal, aby byl nový kandidát známý již na začátku května a do začátku svého funkčního
období měl tak dostatek času se seznámit se situací na fakultě.
V. Radová: V předpisech je přesně dán termín, kdy musí být volby vypsány s ohledem na
konec funkčního období děkana. V případě abdikace děkana může být situace odlišná a je
potřeba pokyny nastudovat.
V. Radová: Vítá na jednání AS FAV JUDr. Podolu. S ohledem na iniciativu vyvolanou prof.
Skalou prosí prof. Skalu o uvedení problematiky.
Prof. Skala: Vyjadřuje nespokojenost s komunikací a vystupováním ZČU v oblasti jednání se
zaměstnanci. Konkrétně zmiňuje vyhlášku rektora, která upravuje možnosti čerpání
dovolené zaměstnanců, a zaměřuje se na potenciální nemožnost jejího převodu do roku
následujícího.
JUDr. Podola: Oponuje, že ve vydané vyhlášce není explicitně uvedeno, že dovolenou nelze
převádět do roku následujícího. Avšak s ohledem na situaci na ZČU, kdy v letech minulých
nebyla dovolená důsledně čerpána, bylo zaměstnancům prostřednictvím zmiňované vyhlášky
rektora doporučeno vyčerpat dovolenou v daném kalendářním roce.
Po obsáhlé diskusi na dané téma prof. Šafařík navrhl, aby v letech následujících byla příslušná
vyhláška, resp. její část a) obohacena o větu upřesňující podmínky převodu části dovolené do
roku následujícího s tím, že osobou rozhodující o převodu části dovolené bude vedoucí
pracoviště. JUDr. Podola přislíbil, že taková věta bude do vyhlášky doplněna.
Protože nikdo z přítomných další body do různého nemá, předsedkyně AS FAV děkuje
přítomným za účast na jednání a jednání ukončuje.
Jednání AS FAV bylo ukončeno v 16:15.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 4. 12. 2013

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 4. 12. 2013
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2013/10: (schváleno per-rollam v červenci 2013)
AS FAV schvaluje výroční zprávu FAV za rok 2012.

Usnesení 2013/11: (schváleno per-rollam v říjnu 2013)
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2013/2014.

Usnesení 2013/12:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni souhlasí s
doplněním podmínek přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro
akademický rok 2014/2015 o obor Matematika a management.

Usnesení 2013/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2014/2015.

Usnesení 2013/14:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Geomatika
oboru Geomatika a nemá k těmto materiálům žádné připomínky.

Usnesení 2013/15:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o rozšíření akreditace studijního programu Matematika o obor
Matematika a její aplikace a nemá k těmto materiálům žádné připomínky.

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 4. 12. 2013
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

3

ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

přítomen

5

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

KIV

přítomen

6

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

7

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

KIV

přítomen

8

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

přítomen

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

11

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

12

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

Studentská část
1

Ing. Václav Bouček

přítomen

2

Bc. Radim Hošek

přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

4

Ing. Tomáš Ptáček

neomluven

5

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomen

6

Ing. Petr Stanislav

přítomna

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 4. 12. 2013
Hosté
Jméno

Funkce

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

KMA

RNDr. Marta Míková

KMA

Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.

KIV

Prof. Ing. Václav Skala, CSc.

KIV

Doc. Ing. Miloš Železný, PhD.

KKY

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Ředitel NTIS

Bc. Jindřich Havlík

student

