Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 28. 11. 2014

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 9:00 hodin.
Přítomno: 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 6 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 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 S. TOMICZKOVÁ A J. HAVLÍK.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Podmínky přijetí do bakalářských studijních programů FAV pro ak. rok 2015/2016
3) Odvolání a jmenování členů Vědecké rady FAV
4) Projednání žádosti o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Aplikované vědy a informatika, obor Aplikovaná fyzika a fyzikální
inženýrství
5) Projednání žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu
Inženýrská informatika, obory Inteligentní komunikace člověk – stroj, Počítačové
řízení strojů a procesů, Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
6) Volba delegáta FAV do sněmu Rady vysokých škol pro funkční období 2015-2017
7) Aktuální informace z NTIS a CTPVV
8) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou, která přivítala senátorky,
senátory a všechny přítomné hosty.
Skrutátory byli jmenováni senátoři RNDr. Tomiczková a Ing. Havlík. Nikdo z přítomných
neměl námitky.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

Složení skrutátorů pro dnešní zasedání AS FAV bylo schváleno.

Na úvod předsedkyně AS FAV doc. Radová přivítala nové senátory, kterými jsou doc. Stehlík
z KMA a Ing. Zápotocká z KKY. Ta je z dnešního jednání omluvena z důvodu účasti na
zahraniční konferenci.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přečetla navrhovaný program. Nikdo z přítomných neměl
návrhy na změnu programu, proto se přešlo k hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

Program jednání byl v nezměněné podobě schválen.

2. PODMÍNKY PŘIJETÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAV
PRO AK. ROK 2015/2016
Předsedkyně AS FAV doc. Radová předala slovo panu děkanovi a ten proděkanovi FAV
doc. Železnému.
Doc. Železný připomněl, že dnešní schůze AS FAV se koná v tomto termínu hlavně z důvodu
nutnosti schválení podmínek přijetí do bakalářských studijních programů FAV pro
akademický rok 2015/2016. Tyto podmínky musí být schváleny nejpozději 4 měsíce před
mezním termínem podání přihlášek. V případě schválení bude tento dokument již dnes
vyvěšen na stránkách fakulty.
Předkládaný dokument vychází z podmínek přijetí do bakalářských studijních programů pro
akademický rok 2014/2015. Navíc je dokument doplněný seznamem studijních oborů, neboť
na fakultních stránkách nemusí být aktuální informace o možném přijetí do některých
studijních oborů. Dokument měli senátoři AS FAV k dispozici před dnešním jednáním.

Pan děkan doc. Lávička ještě doplnil, že na kolegiu děkana byl diskutován váhový
koeficient „w“. Objevily se návrhy, zda výpočet nezměnit. Tím se však bude zabývat vedení
FAV až v příštím roce.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za úvodní slovo a vyzvala senátory k diskusi.
Doc. Ježek informoval, že tyto materiály se budou odesílat do Učitelských novin a v poslední
době bylo zvykem, že v materiálech byla uvedena doba akreditace oborů. Pan senátor se
zeptal, zda je mezi studijními obory nějaký, kterému bude končit platnost akreditace.
Doc. Železný přesnou dobu platnosti u konkrétních oborů nedokázal zodpovědět,
avšak uvedl, že průběžně prochází tabulky studijních oborů a garanty oborů s končící
platností akreditace kontaktuje.
Pan děkan doc. Lávička uvedl, že akreditace ještě ověří, ale není si vědom, že by nějaký
studijní obor neměl akreditaci v době, kdy poběží přijímací řízení.
Doc. Ježek navrhl, zda by při finální redakci dokumentu nebylo vhodné stručně doplnit,
že akreditace je zajištěna, nebo že fakulta neměla v minulosti problémy s reakreditací.
Dále doc. Ježek sdělil senátorům a přítomným hostům, že na jednání AS ZČU dne
26. 11. 2014 doc. Dokoupil informoval o výsledcích přijímacího řízení minulý rok.
Doc. Dokoupil jmenoval jedinou fakultu z celé univerzity, Fakultu aplikovaných věd,
že nedodržela kapacity, které naplnit mohla. Zejména se opřel o doktorské studium.
Dále byly ukázány grafy o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult. Doc. Ježek
komentář k prezentaci shledal jako nevhodný a nevěrohodný.
Pan děkan doc. Lávička reagoval, že tato zpráva je pro něj nová. Výsledky budou diskutovány
pravděpodobně na příštím kolegiu rektorky a vedení FAV se tedy patřičně připraví.
Senátor Ing. Havlík se zeptal na konkrétní výpočet koeficientů přijetí uchazečů. Vychází totiž,
že průměr absolventa matematického gymnázia by mohl být až 4,85.
Doc. Železný reagoval, že výpočet průměru známek zůstal vzhledem k předchozím rokům
v nezměněné podobě. Zároveň uvedl, že bude potřeba zavést diskusi na toto téma.
Pan děkan doc. Lávička upřesnil, že splnění limitů na průměr známek neznamená, že student
je automaticky přijatý. Naopak, dané číslo pouze indikuje, že student, který se nedostal pod
jeho mez, je automaticky vyřazen. Z těch studentů, kteří splnili podmínky přijetí, je sestaven
seznam, ze kterého jsou na FAV přijati ti nejlepší.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za upřesnění a přečetla návrh usnesení. Jelikož
nikdo z přítomných neměl další připomínky, přešlo se k hlasování o přijetí usnesení.
Pan děkan doc. Lávička doplnil, že informace o garantované akreditaci se objeví na webu
FAV, aby nebylo zasahováno do již připravených dokumentů.

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 2015/2016.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro ak. rok
2015/2016 byly schváleny.

3. ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VĚDECKÉ RADY FAV
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a předala slovo panu děkanovi.
Pan děkan doc. Lávička se nejprve omluvil za zpožděné doručení materiálů senátorům.
Následně připomněl, že AS FAV podle zákona o VŠ schvaluje návrh na odvolání členů
vědecké rady FAV a současně schvaluje návrh na jmenování členů nové vědecké rady FAV.
Motivace pro rekonstrukci vědecké rady byla dvojí. Prvním důvodem bylo obnovení výkladu
zákona o VŠ, že děkan je předsedou vědecké rady z hlediska své funkce. Druhým důvodem
bylo, aby FAV zavedla pravidlo, že děkan do 3 měsíců po svém nástupu do funkce odvolá
vědeckou radu a jmenuje novou. Vědecká rada by totiž měla sloužit jako děkanův poradní
orgán. Samozřejmě nová vědecká rada pak může, ale nemusí, mít stejné složení jako ta
minulá.
Pan děkan doc. Lávička zopakoval, že většina členů současné vědecké rady je i v nově
navrhované vědecké radě. Pan děkan postupoval standardním mechanismem při výběru
nových členů vědecké rady, tedy konzultací s garanty jednotlivých odborných sekcí
a s vedoucími kateder. Jasným kritériem výběru rady bylo, aby všichni interní členové
vědecké rady byli profesoři. FAV si to rozhodně zaslouží a bude to jasný signál i pro diskusi o
složení vědecké rady ZČU. U externích členů vědecké rady už nebylo toto pravidlo tak
striktní, nicméně bylo k němu přihlíženo.
Doc. Vimmr poukázal na chybné jméno v případě pana prof. Vladislava Laše z KME.
Pan děkan doc. Lávička se za tento překlep omluvil a chyba byla opravena.
Doc. Ježek byl potěšen, že mohl jednat s panem děkanem o vědecké radě a zároveň je velmi
rád, že FAV se vrací k systému, kdy všem profesorům fakulty je nabídnuto členství ve
vědecké radě. Doc. Ježek však poukázal na to, že v navrhovaném složení není nikdo z Fakulty
elektrotechnické ZČU, kterou vnímá jako nejdynamičtější část univerzity. Jako příklad zmínil
jméno prof. Peroutky. FEL je FAV mnohem blíže například v odborném zaměření
a spolupráci.

Pan děkan doc. Lávička uvedl, že připomínku doc. Ježka vnímá a souhlasí s ní. Do budoucna
by byl rád, kdyby se ve složení vědecké rady jméno prof. Peroutky či jiného odborníka z FEL
objevilo.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová navrhla senátorům schválit odvolání a jmenování vědecké
rady FAV dohromady, aby nenastala situace, že současná vědecká rada bude odvolána,
ale nová nebude schválena. Nikdo z přítomných neměl připomínky.
Paní předsedkyně AS FAV přečetla navrhované usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
děkana na odvolání stávajících členů vědecké rady FAV.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
děkana na jmenování nových členů vědecké rady FAV.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

AS FAV odvolal stávající členy vědecké rady FAV a schválil návrh děkana na jmenování
nových členů vědecké rady FAV.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval za schválení jeho návrhů. Dále informoval přítomné, že je
třeba, aby v horizontu dvou let se na každé katedře objevil nový profesor. FAV se dostává do
situace, kdy další děkan by mohl mít problém jmenovat interní část vědecké rady výhradně
z profesorů tak, jako se to povedlo nyní.

4. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE NAVAZUJÍCÍHO
MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU APLIKOVANÉ VĚDY A
INFORMATIKA, OBOR A PLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ
INŽENÝRSTVÍ
Na úvod dalších dvou bodů programu pan děkan doc. Lávička uvedl, že podle zákona o VŠ by
se fakultní senát měl zabývat především návrhem studijních programů, to znamená jaké
vědní obory a zaměření se na fakultě budou pěstovat. Reakreditace by tedy mohla být mimo
kompetence fakultního senátu. I přes to se však pan děkan rozhodl předložit následující
žádosti o prodloužení akreditace programů k projednání.
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu. Jelikož doc. Baroch, který žádost
připravoval, se na dnešní jednání ještě nedostavil z důvodů účasti na jednání strategické
komise ZČU, převzal úvodní slovo pan děkan.

Pan děkan doc. Lávička připomněl, že žádost prošla kolegiem rektorky a kolegiem děkana.
Pokud je pan děkan správně informován, proběhla již diskuse s jednotlivými katedrami, které
zajišťují výuku předmětů. Nejasnosti v žádosti již byly vyřešeny. Jednalo se pouze o malé
změny týkající se dvou předmětů z KMA. Materiály byly s předstihem zaslány senátorům.
Ing. Vais vyjádřil pochybnosti o správnosti čísla studijního programu v žádosti a doporučuje
raději zkontrolovat.
Žádné další dotazy již nezazněly. Předsedkyně AS FAV doc. Radová do návrhu usnesení
dopsala doporučení zkontrolovat číslo studijního programu a celý návrh usnesení přečetla.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu
Aplikované vědy a informatika, obor Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a nemá
k těmto materiálům připomínky. Akademický senát FAV doporučuje zkontrolovat číslo
studijního programu.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

AS FAV nemá k materiálům o reakreditaci připomínky, avšak dává jedno doporučení.

5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU INŽENÝRSKÁ
INFORMATIKA, OBORY INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE ČLOVĚK – STROJ,

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ STROJŮ A PROCESŮ, SYSTÉMY PRO
IDENTIFIKACI , BEZPEČNOST A KOMUNIKACI
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a předala slovo panu děkanovi,
který předal slovo doc. Melicharovi z KKY.
Pan doc. Melichar seznámil přítomné s předloženou žádostí, která byla zaslána senátorům.
Platnost akreditace končí 31. 12. 2015. Tato žádost prošla kolegiem rektorky a děkana.
V podstatě nedošlo k žádným velkým změnám. Nevýrazné změny se týkaly tří předmětů –
dva z KMA. Stále se dodržuje dělení programu na tři studijní obory i přes to, že u nich
neustále kolísá počet studentů. Absolventi tohoto bakalářského studijního programu jsou
dobře připraveni na profilaci v navazujícím magisterském studijním programu. Doc. Melichar
vyzval senátory k otázkám.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za úvodní slovo a otevřela diskusi.

RNDr. Šedivá se zeptala, kolik studentů řádově studuje daný studijní program. Doc. Melichar
odpověděl, že se jedná o jednotky studentů. Nastupujících studentů do studijního programu
bývá kolem deseti.
V 9:31 přišel ředitel NTIS a proděkan FAV prof. Novák.
Ing. Havlík položil dotaz panu Melicharovi, jaké je další směřování Kybernetiky. Zda se
ponechají stávající studijní programy Aplikované vědy a informatika (obor KŘT) a zmíněná
Inženýrská informatika, nebo se bude postupně přecházet ve sloučení v jeden program.
Doc. Melichar odpověděl, že vizí je snížit počet studijních oborů, avšak v rámci této
předkládané reakreditace ještě ne.
Pan děkan doc. Lávička se výhledově také přimlouvá k vizi snížení počtu oborů. Nejprve by
však navrhoval počkat na novelu zákona o VŠ, který přinese důležité informace týkající se
například jasného vymezení studijního programu a studijního oboru. Poté se bude muset
změnit struktura studijní nabídky na fakultě.
Nikdo z přítomných neměl další připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu
Inženýrská informatika, obory Inteligentní komunikace člověk - stroj, Počítačové řízení
strojů a procesů, Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci a nemá k těmto
materiálům připomínky. Položené dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

AS FAV nemá k materiálům o reakreditaci připomínky, všechny dotazy byly zodpovězeny.

6. VOLBA DELEGÁTA FAV DO SNĚMU RADY VYSOKÝCH ŠKOL PRO
FUNKČNÍ OBDOBÍ 2015-2017
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu. Funkční období Rady vysokých
škol (RVŠ) končí k 31. 12. 2014. Stávající delegát FAV RNDr. Tomiczek už nadále v současné
pozici v RVŠ nechce vystupovat z důvodů svých aktivit v AS ZČU. AS FAV musí navrhnout
nového kandidáta. Delegáta deleguje AS ZČU na návrh AS FAV. Jelikož se jedná o volbu,
kdy bude zvolen konkrétní člověk, je na dnešní jednání připravena tajná volba.
Do volební komise pro tajnou volbu navrhla předsedkyně AS FAV současné skrutátory
a RNDr. Šedivou.

Přešlo se k hlasování o složení takto navrhované volební komise.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

AS FAV schválil volební komisi ve složení RNDr. Šedivá, RNDr. Tomiczková a Ing. Havlík.
Předsedkyně AS FAV vyzvala přítomné o návrhy na delegáta do RVŠ.
Senátorka RNDr. Šedivá uvedla, že by vhodným kandidátem mohl být doc. Stehlík, se kterým
však tuto věc předem nediskutovala. Doc. Stehlík se zeptal, v čem spočívá činnost delegáta a
RVŠ.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová, která zastupuje ZČU v předsednictvu RVŠ a dále nemá
v plánu v této pozici pokračovat, podala základní informace o RVŠ. Jedná se o jednu ze
dvou reprezentací vysokých škol, druhou je Česká konference rektorů. RVŠ je orgán,
kde každá vysoká škola má zástupce v předsednictvu RVŠ a každá fakulta každé univerzity má
zástupce ve sněmu RVŠ. Zmínění zástupci jsou akademičtí pracovníci univerzity. Dále RVŠ
obsahuje také studentskou komoru, kde je po jednom zástupci z každé univerzity.
Náplň činnosti RVŠ vyplývá ze zákona, kdy MŠMT musí projednat s reprezentacemi vysokých
škol všechny záležitosti, které se vysokých škol týkají, například v minulých letech novela
zákona o VŠ, projednávání pravidel financování, atd.
Doc. Lávička poukázal na to, že je na dnešní schůzi senátu přítomen bývalý dlouholetý
předseda RVŠ, senátor AS FAV doc. Ježek, který se zasloužil o vzestup významu RVŠ. Jedná se
o velmi důležitý orgán, který je respektován. Doc. Lávička návrh na kandidáta doc. Stehlíka
podpořil a dále navrhl doc. Radovou, která kandidaturu do sněmu za fakultu neodmítla.
Doc. Stehlík vyjádřil podporu doc. Radové, která má s RVŠ více zkušeností, avšak své
kandidatury se nezřekl.
Doc. Ježek, bývalý předseda RVŠ z let 2000-2005, připomněl, že s výjimkou rektora není
žádné omezení na obsazení pozice delegáta za fakultu. Důležitým prvkem je také ambice
delegáta, ve které složce RVŠ by rád působil. Je možné navrhovat do různých pozic. Sněm se
skládá z přibližně 200-300 lidí. Sněm se koná třikrát do roka, avšak jednotlivé komise RVŠ
pracují průběžně. Za doby působení doc. Ježka v RVŠ došlo k mnoha nominacím a obsazení
pozic v Radě vlády, které však později byly ztraceny. Doc. Ježek tehdy působil v Radě vlády
pro výzkum a vývoj. Je třeba zvážit, do jakých komisí by se kandidáti měli zařadit. Doc. Ježek
by rád viděl doc. Radovou jako předsedkyni nebo místopředsedkyni výboru pro vědu.
Univerzita neměla za posledních 5 let nikoho v žádné vedoucí pozici, i přes to, že jejich počet
je kolem třiceti. Například při tvorbě strategie vysokého školství se sestaví strategická komise
RVŠ, ve které jsou předseda a místopředseda příslušné pracovní komise automaticky jejími
členy. Nakonec doc. Ježek navrhl třetího a čtvrtého kandidáta, proděkana doc. Železného
a proděkana doc. Barocha.

Doc. Radová souhlasila s doc. Ježkem a návrhem doc. Barocha na kandidáta. Avšak je nutné
počkat, až se pan proděkan doc. Baroch dostaví na dnešní jednání. Mezitím ukázala
delegační lístek na delegáta do RVŠ. Dále doc. Radová připomněla, že není problém se
členem komise stát i později v průběhu funkčního období RVŠ. Předsedové
a místopředsedové komisí se však volí na začátku funkčního období.
Doc. Železný poděkoval za důvěru, kandidaturu neodmítl, jelikož povinností proděkana je
také přijmout i další podíl na řešení úkolů. Na druhou stranu se v současnosti cítí velmi
pracovně vytížený.
V 9:54 přišel proděkan doc. Baroch.
Pan děkan doc. Lávička uvedl doc. Barocha do situace. Doc. Baroch kandidaturu přijal.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová vyzvala přítomné k dalším návrhům. Žádné další návrhy
nezazněly.
Doc. Stehlík pouze informoval ostatní senátory, že oblast, kterou by se případně rád zabýval,
je kvalita VŠ.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová uvedla senátory do způsobu hlasování. Doc Ježek doporučil
setřídit kandidáty podle abecedy a hlasující senátoři napíší na lístek pouze pořadové číslo.
Každý ze senátorů tedy dostane prázdný hlasovací lístek, na který napíše číslo vybraného
kandidáta, které je promítáno na plátno. Kandidáti budou po ukončení hlasování setříděni
podle obdrženého počtu hlasů. Ten s největším počtem hlasů bude předložen AS ZČU jako
delegát FAV do RVŠ. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Ještě před samotným hlasováním doc. Ježek poděkoval, že byli navrženi čtyři kandidáti.
Zároveň doporučil, aby AS FAV nominoval na místo delegáta do sněmu RVŠ za univerzitu
kandidáta, který bude druhý v pořadí při dnešní volbě.
Volební komise ukázala prázdnou volební urnu a rozdala hlasovací lístky. Následně se přešlo
k hlasování. Po sečtení všech hlasů ve volební urně vyhlásila volební komise výsledky
hlasování.
Výsledky hlasování o kandidátech do RVŠ:
1) Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. – 5 hlasů
2) Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová – 7 hlasů
3) Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. – 3 hlasy
4) Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. – 1 hlas
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za důvěru a zároveň informovala, že svoje
působení vidí ve vědecké komisi RVŠ.

V 10:05 odešel doc. Brandner z důvodu výuky.
Podle výsledků voleb by měl být kandidátem do sněmu RVŠ doc. Baroch.
Dále předsedkyně AS FAV doc. Radová zahájila diskusi o návrhu kandidáta do předsednictva
RVŠ za univerzitu. Nejprve však informovala přítomné o diskutovaných kandidátech
předsednictva RVŠ za ZČU, kterými zatím jsou doc. Plevný z FEK a Ing. Řezáček z FEL.
Ing. Stanislav by podporoval nějaký návrh kandidáta navrženého AS FAV do předsednictva
RVŠ za ZČU. Sám navrhl doc. Stehlíka.
Doc. Stehlík vyjádřil znepokojení, že tato varianta by logicky nebyla správná,
jelikož nedisponuje zkušenostmi z RVŠ. Navrhl by zkušenějšího kandidáta, zároveň však
kandidaturu neodmítl.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová navrhla přítomného senátora doc. Ježka. Tento návrh
podpořil i pan děkan doc. Lávička. Doc. Ježek kandidaturu odmítl.
Pan děkan doc. Lávička se zeptal, jak dlouhé je volební období delegátů RVŠ. Předsedkyně AS
FAV doc. Radová odpověděla, že tři roky. Dále doc. Radová informovala přítomné, že do
předsednictva už nechce kandidovat z důvodu časové vytíženosti.
Doc. Ježek poděkoval doc. Radové za uplynulé období, ve kterém byla vystavena tlaku
způsobeného aférou na Fakultě právnické ZČU.
Prof. Kolingerová souhlasila s doc. Stehlíkem, že jeho případná nominace by s největší
pravděpodobností nenašla dostatečnou podporu z AS ZČU, jelikož není v jeho podvědomí.
Doporučila navrhnout pouze dva kandidáty, nikoliv kandidáta do předsednictva RVŠ.
Doc. Brada upozornil, že v AS ZČU jsou i zástupci dalších fakult, kteří by mohli být považováni
za další vhodné kandidáty. Zeptal se, zda by nebylo lepší, kdyby FAV navrhla nebo doporučila
nějaké jméno z AS ZČU, například doc. Kopečka z FST.
Doc. Ježek doporučil, aby AS FAV v této otázce nedělal zbytečné improvizace. Uvedl, že by
bylo vhodné dát do pořádku hlasovací mechanismy, návrhové mechanismy, stanovit termíny
a další pravidla. Dále doc. Ježek oznámil, že stahuje svůj návrh delegace někoho z FAV či
blízkého okolí do diskutované pozice.
Paní předsedkyně AS FAV doc. Radová uvedla, že v případě možnosti konzultace otázek
kvality vysokého školství osloví doc. Stehlíka.
Doc. Radová by ráda působila v Komisi pro vědeckou činnost. Doc. Baroch by rád působil
v Komisi pro strategii a rozvoj ve vysokém školství.
Jelikož nikdo z přítomných nemá další připomínky ani dotazy, přešlo se k hlasování.
Návrh usnesení:

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU
delegoval Doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou jako delegáta Fakulty aplikovaných věd ZČU do
sněmu Rady vysokých škol za fakultu a Doc. Ing. Pavla Barocha, Ph.D. jako delegáta ZČU
do sněmu Rady vysokých škol.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

AS FAV navrhl delegáta FAV do sněmu RVŠ a delegáta ZČU do sněmu RVŠ.

7. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z NTIS A CTPVV
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a předala slovo řediteli NTIS a
proděkanovi FAV prof. Novákovi.
Prof. Novák informoval přítomné, že projekt NTIS a CTPVV se blíží ke svému konci. Plánovaný
konec obou projektů je konec tohoto roku. U projektu NTIS vedení zvažuje, že požádá
o prodloužení projektu o jeden až dva měsíce z důvodu zpožďování dodávek přístrojů,
resp. realizace výběrových řízení. Existuje totiž nebezpečí, že by mohlo dojít ke zpoždění
dodávek. Žádost byla původně podmíněna snahou řešit situaci, která nastala po výsledku
3. soutěže Národního programu udržitelnosti (NPU). Jestliže bude projekt NTIS prodloužený,
pak bude dále financována část realizačního týmu.
Ředitel NTIS prof. Novák dále podal komentář k výsledům 3. soutěže NPU. Nově se
připravuje návrh projektu, který bude podán do 4. kola programu NPU. Termín podání
přihlášek je 9. 1. 2015., oznámení výsledků vyhodnocení projektů je pak 10. 6. 2015. Pokud
dojde k úspěšnému přijetí projektu, pak by financování mohlo začít v červenci 2015.
Nyní nastala situace, kdy výzkumná pracoviště nebudou mít další dotační zdroje.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za úvodní informace a zeptala se, jaký je mezní
termín podání prodloužení projektu NTIS a kdy by posléze MŠTM mělo rozhodnout.
Ředitel NTIS prof. Novák odpověděl, že možnost prodloužení je v současné době
konzultována s ministerstvem a připravuje se oficiální žádost. Rozhodnutí o prodloužení
může být rychlé; avšak i kladné přijetí žádosti neřeší situaci výzkumných týmů. Jedná se
o financování části realizačního týmu, která se podílí na výběrových řízeních. Ředitel NTIS
prof. Novák dále upozornil, že vstřícnost prodlužování již není z MŠMT tak pozitivní
jako například na začátku tohoto roku.
Pan děkan doc. Lávička informoval, že aktuálně na CTPVV probíhá kontrola NKÚ. Jedná se
o standardní kontrolu před koncem projektu, která by měla být do konce ledna 2015
dokončena. V současné chvíli probíhá kontrola některých dokumentů. Pan děkan
doc. Lávička je přesvědčen, že se připomínky podaří zpracovat. Kontrola NKÚ v žádném
případě neznamená, že je s projektem něco v nepořádku.

Ředitel NTIS prof. Novák doplnil, že se jedná o plošnou kontrolu NKÚ, která probíhá zároveň
ve více vybraných projektech. Aktuálně nejsou náznaky, že by bylo něco v nepořádku.
Pan děkan doc. Lávička vyjádřil přesvědčení, že projekt NTIS má budoucnost a že je třeba
dále šířit a starat se jeho dobré jméno, především pak uvnitř samotné fakulty.
Zároveň připomněl, že nastalá situace s NPU je řešitelná. Nakonec upřesnil, že žádné jiné
Evropské centrum excelence o NPU zatím nežádalo, tedy NTIS byl jakýsi pilotní projekt, ze
kterého se dále bude vycházet.
Ing. Havlík by ocenil, kdyby od vedení přišly konkrétní informace, jaká je situace a jak je
potřeba postupovat. Osobně byl dotazován kolegy, z jakého důvodu žádost o NPU nevyšla,
a nedokázal konkrétněji odpovědět. Dále se zeptal, jaké kroky vedení podniká, aby byla
nastalá situace vyřešena.
Pan děkan doc. Lávička odpověděl, že by bylo velmi složité a časově nezvladatelné, v době
psaní projektů, rozesílat hromadné e-maily zaměstnancům. Dále vyjádřil názor, že mu to
nepřijde jako standardní.
Pan ředitel NTIS prof. Novák informoval, že má k dispozici odborné posudky, ze kterých je
možné se poučit. Hlavním důvodem nezískání dotace z NPU bylo, že během podávání
přihlášky projektu platilo nařízení Evropské komise, které stanovovalo maximální výši dotace
z veřejných zdrojů na 20 mil. Eur (cca 540 mil. Kč) pro jeden projekt jedné organizace.
Celková udržitelnost tohoto projektu dosahuje 1,1 mld. Kč. Jelikož celá dotace NPU spadá do
veřejných zdrojů, dostalo se vedení FAV do situace, kdy mohlo zažádat pouze o část
z plánované dotace. Proto byl objem projektu zmenšen na přibližně 700 mil. Kč.
Snížení objemu projektu bylo hodnoceno negativně a projekt se pak zdál být málo
ambiciózní. Nyní bude nový projekt NPU postaven tak, aby sledoval původní záměry projektu
NTIS, jelikož omezení na maximální výši dotace z veřejných zdrojů již není platné.
Pan děkan doc. Lávička doplnil informace týkající se základní metodiky dotací na základní
a aplikovaný výzkum. Dále se vrátil k otázce šíření informací uvnitř projektu NTIS,
kdy informace o výsledku NPU byla sdělena vedoucím výzkumných programům stejně tak,
jako na kolegiu děkana. Také uvedl, že senátoři AS FAV se mohou informovat na zasedání
senátu u ředitele NTIS a řešitele CTPVV. Touto linií by se informace měly dostat k ostatním
lidem na fakultě. Zároveň opětovně zásadně odmítl rozesílání hromadných e-mailů
v podobných záležitostech. Pan děkan doc. Lávička předpokládal, že vedoucí výzkumných
programů podali informaci svým podřízeným a že vedoucí kateder podali informaci
zaměstnancům kateder.
Ředitel NTIS prof. Novák dále doplnil, že vedení nechalo udělat velmi podrobný rozbor
neúspěšné žádosti NPU a tyto detailní informace byly předány vedoucím výzkumných
programů. Jejich zodpovědností je pak šířit informace dále.

Doc. Ježek upozornil, že je třeba si všímat svého okolí a izolovat lidi, které šíří radost
z neúspěchu. FAV v současné chvíli zažívá třetí zásadní okamžik ve svém vývoji.
Vždy z komplikované situace vyšla posílena. Poprvé, kdy FAV v roce 1990 vznikla. Podruhé,
když byl FAV snížen koeficient ekonomické náročnosti z 2,8 na 1,65, což znamenalo roční
výpadek 40 mil. Kč. Tehdy bylo dohodnuto, že do pěti let bude na každé katedře profesor
pod 50 let s 15-ti letým horizontem excelence. Nyní je zapotřebí hodně pracovat,
být vytrvalý a pak, podle slov doc. Ježka, vyjde FAV posílena i tentokrát. Nyní je zde výzva pro
novou generaci, která musí tvrdě pracovat. Doporučil nové generaci opustit „český rybník“
a vydat se za velkým mezinárodním projektem. Také uvedl, že v současné době má FAV více
nepřátel. Není možné počítat pouze s jednou variantou. Je třeba uvažovat i situaci, kdy by
nově připravovaná přihláška byla neúspěšná.
Prof. Kolingerová zareagovala na slova pana děkana. Nelíbí se jí jeho reakce na férovou
otázku z pozice senátora, který není nijak zařazený do hierarchie projektu NTIS. Zároveň si
neumí představit, jak někdo neinformovaný podává vysvětlení, proč podaný projekt nevyšel.
Se senátem je třeba zacházet jako s orgánem, který má samostatný informační tok.
Pan děkan doc. Lávička opětovně zopakoval, že informace z projektu NTIS byla podrobně
sdělena na kolegiu děkana, na schůzi vedoucích výzkumných programů a informace je také
možné podávat senátorům samostatně na schůzích senátu. Jelikož dnes je první schůze
senátu od doby rozhodnutí, informace je zde sdělována poprvé. V případě zájmu mohlo být
svoláno zasedání AS FAV dříve, aby mohl být senát informován.
Prof. Kolingerová upřesnila, že její původní příspěvek se týkal nejasné odpovědi na původně
položenou otázku Ing. Havlíka. Poděkovala řediteli NTIS prof. Novákovi, který poté odpověď
konkretizoval. S návazností na schůzi ke změnám projektu, která proběhla 26. 11.,
dále prof. Kolingerová poukázala na to, že je třeba nejprve informovat o podstatě věcí a poté
se věnovat detailům.
Ředitel NTIS prof. Novák se omluvil, jelikož nepředpokládal, že se zde bude detailně
debatovat na toto téma. Je však ochoten ihned seznámit přítomné formou krátké přednášky
o závěrech kolem hodnocení výsledků 3. soutěže NPU. Pan děkan doc. Lávička by
doporučoval senátorům v tuto chvíli spíše požádat o písemnou zprávu, což podpořil
i Ing. Stanislav.
Paní předsedkyně AS FAV doc. Radová navrhla postupovat tak, jak doporučil pan děkan.
Senát si vyžádá stručnou krátkou informativní zprávu od vedení FAV, která bude obsahovat
rozbor k výsledkům 3. soutěže NPU a k dalšímu postupu.
Ředitel NTIS prof. Novák navrhl termín dodání písemné informace do pátku 5. 12. 2014.
Návrh usnesení:

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU žádá vedení FAV o předložení písemné
informace k výsledkům 3. soutěže NPU a k dalšímu postupu vedení FAV do 5.12.2014.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

AS FAV žádá o předložení písemné informace k výsledkům 3. soutěže NPU a k dalšímu
postupu.

8. RŮZNÉ
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu.
Sama zahájila tento bod otázkou na vedení FAV, zda jsou nové informace ohledně trvajícího
usnesení AS FAV 2014/14 ze dne 4. 6. 2014. Pan děkan doc. Lávička informoval, že toto
trvající usnesení se řeší. Aktuálně bylo zjištěno na kolegiu rektorky, že jediným finančním
podkladem do budoucna pro vykazování docentů a profesorů na ZČU je databáze REDOP.
Zmínil dubnové datum, od kterého by údajně mělo financování v dotčené záležitosti probíhat
právě na základě REDOP. Nyní je zapotřebí udělat analýzu, zda ve zmíněné databázi všichni
profesoři a docenti jsou. Jediným, kdo má na ZČU přístup do databáze, je Ing. Šašek z CIV,
který je však aktuálně dlouhodobě nemocný. Proto vedení FAV není schopno počty
profesorů a docentů v databázi zkontrolovat. Ve chvíli, kdy bude přístup získán, začne se
neprodleně provádět kontrola.
Paní předsedkyně AS FAV poděkovala za odpověď a informovala přítomné, že toto trvající
usnesení dále platí a dále bude probíráno na dalším zasedání AS FAV.
Pan tajemník FAV Ing. Vais doplnil, že se snažil analyzovat mechanismus zadávání dat do
databáze REDOP. Podle manuálu se do databáze s konkrétní osobou dostává i pracovní
zařazení, které má na smlouvě. Nejedná se tedy jen o statut profesora nebo docenta, ale i o
typ pracovního zařazení.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za doplnění.

Další příspěvek do bodu různé programu měl doc. Vimmr, který byl požádán pracovníkem
KME o řešení problému týkajícího dotace na jídlo a odběru stravenek v případě, že má
zaměstnanec na ZČU více smluv na částečné úvazky, které však dohromady dávají úvazek
plný. Daný pracovník má pod hlavičkou univerzity tři smlouvy, avšak na žádné smlouvě nemá
více jak 20 hodin za týden. To si neuvědomil a pravidelně vybíral stravenky. Nyní zjistil, že je
vůči univerzitě v dluhu, jelikož nárok na stravenky dle směrnice rektorky nemá. Doc. Vimmr
si je vědom, že se jedná o lidskou chybu a že daný pracovník musí nést následky. Na druhou
stranu by rád diskutoval, zda by bylo možné tuto směrnici rektorky změnit. Doc. Vimmr se
zeptal, zda je možné požádat AS ZČU, aby se tímto problémem zabýval.

V 11:00 odešel doc. Vavřička a prof. Novák.
Pan děkan doc. Lávička reagoval, že dnes v 11 hodin má domluvenou schůzi s JUDr. Podolou
a že je ochoten tento problém diskutovat.
Doc. Vimmr upozornil, že s tímto problémem souvisí i další věci. Uvedl například, že na
každou smlouvu je potřeba samostatně vést dovolenou, vybírat zaměstnanecké benefity,
atd.
Tajemník FAV Ing. Vais podpořil doc. Vimmra, je si však vědom, že Odbor legislativní a právní
ZČU může poukázat na kolizi se zákoníkem práce. S tímto postřehem doc. Vimmr souhlasil,
avšak poukázal na to, že zaměstnanec pracuje pod hlavičkou univerzity s jedním IČO.
Doc. Ježek informoval, že řešením by mohl být institut smluvní mzdy. Sám by se na úrovni
fakulty klonil k systému, že zaměstnanec má úvazek 1,0 a peníze jsou rozdělovány podle
výkonu.
Pan děkan doc. Lávička vyjádřil názor, že mnoho takových smluv vzniklo na základně start-up
grantů. Jelikož ty nyní skončí, smlouvy se budou měnit a pročišťovat. Bude zapotřebí
rozhodnout o vedoucích a nadřízených. Zda nadřízený pracovník zaměstnanci je vedoucí
katedry nebo ředitel NTIS. Jestliže se jedná o akademického pracovníka, pak by zřejmě měla
být automaticky kmenovým pracovištěm katedra. Z pohledu pana děkana doc. Lávičky
univerzita v tomto ohledu organizačně zastarala a neodpovídá současným trendům. Také je
zapotřebí, aby univerzita zareagovala v globálním měřítku a aby celá věc byla řešena
komplexně.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová dále upozornila, že výše úvazků na smlouvách také souvisí
s akreditacemi a je zapotřebí na celou věc nahlížet komplexně. Dále navrhla požádat o návrh
řešení JUDr. Podolu skrze vedení fakulty. Pan děkan doc. Lávička slíbil AS FAV, že tento
problém bude s JUDr. Podolou řešit a o výsledcích bude informovat AS FAV.

Předsedkyně AS FAV doc. Radová dále předala slovo doc. Bradovi, který měl další příspěvek
do bodu Různé programu pléna AS FAV.
Doc. Brada informoval přítomné o situaci ohledně reorganizace CIVu z titulu členství v
komisi, která zpracovává návrh nového organizačního řádu CIVu. Nejprve uvedl, že komise
vznesla mnoho připomínek k původně předloženému návrhu nového organizačního řádu
CIV. Většina připomínek FAV, konzultovaných s vedením fakulty, byla zapracována. CIV by
měl fungovat jako servisní organizace pro fakulty. V návrhu reorganizace počítá s vytvořením
Rady pro rozvoj ICT na ZČU, která by měla být poradním orgánem s posláním navrhovat
podklady pro celouniverzitní IT strategii. CIV tak dostane zákazníka definovaného v rámci
univerzity. Další věc se týká otázky pravidel rozpočtu, která byla na začátku reorganizace

nejasná. Upravený organizační řád přestal řešit otázku financování a zbavil se rolí, které byly
zbytečné. Doc. Brada nakonec uvedl, že současný návrh považuje za rozumný.
Předsedkyně doc. Radová poděkovala doc. Bradovi za poskytnuté informace.
V 11:18 odešel pan děkan doc. Lávička.
Doc. Brada se dále zeptal na organizaci dne otevřených dveří (DOD) na FAV. Doc. Baroch
představil nový koncept DOD. Nejprve uvedl, že byl vytvořen poradní orgán, ve kterém
působí zástupci ze všech kateder, vedení FAV i zástupce NTIS. Jelikož se DOD bude konat
v nových prostorách, má tento orgán za úkol rozhodnout fungování a vizi DOD.
Základní myšlenka spočívá v jednotné prezentaci celé fakulty FAV, tedy například jednotný
vizuální styl, jednotné informační systémy.
Doc. Baroch upozornil, že informace, které dnes prezentuje, ještě nejsou schváleny. V den
DOD bude probíhat několik akcí najednou. Dopoledne bude samotný den otevřených dveří,
odpoledne je naplánované slavnostní otevření NTISu pro zaměstnance, studenty i veřejnost.
Cílem je, aby se i zástupci firem měli možnost podívat do laboratoří NTIS, jelikož v den DOD
budou laboratoře připravené k prezentaci.
V současné době běží platforma mojefavka.zcu.cz. Jedná se o portál pro studenty, který je
méně formální, s cílem podat základní informace o FAV. V tomto stylu bude proveden celý
DOD. Mezi novinky na DOD patří QR kódy nebo třeba informační stánek, kde si studenti
středních škol budou mít možnost podat přihlášku na FAV nanečisto. Mezi další novinky patří
informační stánky jednotlivých kateder ve druhém patře nových budov. Ve velké
posluchárně na NTIS budou probíhat informační přednášky pana děkana týkající se studia na
FAV.
Nakonec doc. Baroch poprosil, aby nepanovala soutěživost mezi katedrami. Je třeba
prezentovat dobré nápady a projekty, ať už jsou na jakékoliv katedře.
Doc. Stehlík se postavil k návrhu DOD velmi pozitivně.
Doc. Baroch ještě doplnil, že poradní orgán pro DOD nebyl vytvořen pouze za účelem DOD,
ale za účelem i jiných aktivit. Jako příklad uvedl jistou formu exkurzí pro školy, které by
mohly kdykoliv přijít navštívit FAV. V tomto směru by mohla probíhat spolupráce
s Techmania Science Center, které by na FAV nasměrovalo případné zájemce o exkurzi.
Exkurze by se pak řídily podle exkurzního plánu, díky kterému bude možno operativně zajistit
laboratoře k prohlídce. Dále doc. Baroch zmínil připravovanou soutěž pro potenciální
uchazeče ze středních škol s cílem nasměrovat studenty, aby si sami zjistili něco o FAV.
Soutěž se týká návrhu exponátu pro FAV, který by společně reprezentoval všechny obory,
které na fakultě jsou.

Doc. Stehlík poukázal na to, že v minulosti fungoval koncept přednášek na středních školách.
Dále se zeptal, zda FAV neztratila vliv například v Severních Čechách, Karlovarském kraji,
nebo Jižních Čechách. Sám může poskytnout doc. Barochovi informace o vstupních testech
na FAV, které má k dispozici.
Tajemník FAV Ing. Vais upřesnil, že rozbory o vlivu v jednotlivých částech republiky na fakultě
fungují. Pan proděkan FAV doc. Železný doplnil, že přednášky na středních školách také
fungují a do budoucna jsou naplánovány další. Samotné přednášky, které cílí na uchazeče
jednoduchou formou, jsou připravené. Jedná se o formu, ve které bude veden DOD.

Nakonec předsedkyně AS FAV doc. Radová na žádost pana děkana oslovila přítomné
senátory, aby si do příštího zasedání rozmysleli, zda by materiály ke schůzím AS FAV mohly
být do budoucna nahrávány do úložiště a neposílaly se e-mailem. Na příštím zasedání tento
bod bude diskutován.

Jelikož nebyly žádné další otázky, předsedkyně doc. Radová poděkovala přítomným za účast
a popřála přítomným hezké vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2015.
Jednání AS FAV bylo ukončeno v 11:30.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 28. 11. 2014

Jan Škach

PŘEHLED TRVAJÍCÍCH USNESENÍ AS FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/14 (ze dne 4. 6. 2014):
AS FAV ZČU opakovaně upozorňuje na nevhodné vykazování docentů a profesorů uvnitř
univerzity i směrem k MŠMT a prostřednictvím děkana FAV žádá vedení ZČU, aby dalo
k dispozici pravidla pro jejich vykazování.

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 28. 11. 2014
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/22:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2015/2016.
Usnesení 2014/23:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
děkana na odvolání stávajících členů vědecké rady FAV.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
děkana na jmenování nových členů vědecké rady FAV.
Usnesení 2014/24:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu Aplikované
vědy a informatika, obor Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství a nemá k těmto materiálům
připomínky. Akademický senát FAV doporučuje zkontrolovat číslo studijního programu.
Usnesení 2014/25:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu Inženýrská
informatika, obory Inteligentní komunikace člověk - stroj, Počítačové řízení strojů a procesů,
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci a nemá k těmto materiálům připomínky.
Položené dotazy byly zodpovězeny.
Usnesení 2014/26:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU navrhuje, aby Akademický senát ZČU
delegoval Doc. Dr. Ing. Vlastu Radovou jako delegáta Fakulty aplikovaných věd ZČU do
sněmu Rady vysokých škol za fakultu a Doc. Ing. Pavla Barocha, Ph.D. jako delegáta ZČU do
sněmu Rady vysokých škol.

Usnesení 2014/27:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2015/2016.
Usnesení 2014/28:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU žádá vedení FAV o předložení písemné
informace k výsledkům 3. soutěže NPU a k dalšímu postupu vedení FAV do 5.12.2014.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 28. 11. 2014
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

3

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

přítomen

4

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

5

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

6

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

7

Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

KMA

přítomen

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

9

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

10

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

11

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

12

Ing. Andrea Zápotocká, Ph.D.

KKY

omluvena

Studentská část

1

Ing. Pavla Fraňková, MSc.

omluvena

2

Ing. Jindřich Havlík

přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

4

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

5

Ing. Petr Stanislav

přítomen

6

Ing. Jan Škach

přítomen
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PREZENČNÍ LISTINA
Hosté

Jméno a příjmení

Funkce nebo
pracoviště

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

DFAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

DFAV

Doc. Ing. Jiří Melichar, CSc.

KKY

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

DFAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

DFAV

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

DFAV
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