ZÁPIS ZE SCHŮZE
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
ZE DNE 7. 10. 2015

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 7 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 4 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 BRANDTNER A STANISLAV.

Program jednaní
1. Zahájení
2. Rozpočtové úpravy v R-2015
3. Projednání žádosti o akreditaci studijního oboru Matematika a finanční studia
navazujícího magisterského studijního programu N1101 Matematika
4. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace studijního oboru
Informační systémy KKOV 1801T018 navazujícího magisterského studijního
programu N 3902 Inženýrská informatika
5. Informace o přijímacím řízení
6. Různé

Jednaní
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou, která přivítala senátorky,
senátory, členy vedení FAV a další přítomné hosty.
Předsedkyně informovala o změně složení senátu FAV. Doc. Brada se stal vedoucím KIV,
odstoupil ze senátu a místo něho do senátu FAV nastoupil Ing. Vaněček.
Skrutátory byli jmenováni senátoři doc. Brandtner a Ing. Stanislav. Nikdo z přítomných neměl
námitky.
Následovalo představení programu jednání předsedkyní AS FAV doc. Radovou.

Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu programu.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Program jednání byl schválen.

2. Rozpočtové úpravy v R-2015
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k prvnímu bodu programu, kterým bylo schválení
rozpočtových úprav na letošní rok. Slovo dostává tajemník FAV Ing. Vais.
Tajemník FAV: Hlasovat se bude o rozpočtových úpravách. Změny v rozpočtu způsobené
přijetím projektu PUNTIS byly avizovány již při schvalování R-2015. Detailní komentář byl
zaslán senátorům AS FAV v dostatečném předstihu, proto bude následovat pouze stručný
souhrn. Změny v rozpočtu byly provedeny ve dvou částech, v části týkající se zdrojů pro
management a energie a v části týkající se oborových os.
Část zdrojů stažených z centrálních zdrojů přidělených NTISu je použita na sanaci
nezpůsobilých výdajů projektu CTPVV (některé náklady již neuznány, některé jsou zkoumány)
a na dofinancování akcí k výročí 25 let FAV. Tyto náklady byly mezi pracoviště rozpočítány
proporcionálně podle počtu FTE a počtu studentů na jednotlivých osách (tak, jako byly v R2015 vytvořeny zdroje pro DFAV).
V druhé části byly realizovány požadavky na přesuny mezi VP a katedrami. Konkrétně
mezi VP2 a KIV a také mezi VP3 a KME na základě návrhu vedoucích výzkumných programů a
kateder.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni schvaluje rozpočtové úpravy v R-2015 FAV.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

3. Projednání žádosti o akreditaci studijního oboru Matematika a
finanční studia navazujícího magisterského studijního programu
N1101 Matematika
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a předala slovo děkanovi
FAV doc. Lávičkovi. Děkan FAV informoval senátory, že předkládané podklady pro akreditaci
oboru byly projednány na kolegiu děkana i rektora bez připomínek a dále předal slovo
garantovi oboru doc. Stehlíkovi, aby obor představil.
Doc. Stehlík: Předkládaný obor je navazujícím oborem pro již existující bakalářský studijní
obor Matematika a finanční studia. Zároveň již nebude otevřen pro nové studenty obor

Finanční informatika a statistika (FIS) z důvodu nedostatečného zaštítění katedrami. Nový
obor bude jediným aplikovaným programem poskytovaným KMA. Podrobné podklady
senátoři dostali elektronicky.
Prostor pro dotazy.
Doc. Radová se ptá, od kterého akademického roku bude obor přijímat studenty.
Doc. Stehlík: Z důvodu končící akreditace FIS bude snaha zahájit nový studijní obor
Matematika a finanční studia již od akademického roku 2016/2017, ale vzhledem k nízkému
počtu studentů je kritický spíše rok 2017/2018. Není třeba mít obavy o dostudování
studentů. Existuje totiž záložní plán, že akreditace FIS bude de-facto prodloužena ovšem pod
názvem Aplikovaná informatika. Důvodem jsou pravidla pro akreditaci, která nás k tomuto
tlačí.
Děkan FAV: Je totiž požadováno, aby každý obor garantovala osoba, která je zaměstnána na
katedře akademickou smlouvou na plný úvazek. Tímto se blížíme do situace problémů
s garanty a musíme postupovat velmi obezřetně, neboť jsme z jedné strany tlačeni do
akademických smluv a ze strany druhé do vědeckých smluv. Je to apel na katedry, aby
s potenciálními problémy počítaly a připravily se v předstihu.
Prof. Kolingerová: Znamená to tedy, že smlouva na NTISu není akademická smlouva a je s tím
problém?
Děkan FAV: Nechci to paušalizovat, ale pokud má někdo dvě smlouvy na FAV, tak jedna z
nich určitě není akademická a snižuje to na té akademické úvazek a z hlediska garantování
oborů je to špatně. Jinak na tom samozřejmě nic špatného není.
Žádné další dotazy či připomínky.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni se seznámil s materiály k žádosti o akreditaci studijního oboru
Matematika a finanční studia navazujícího magisterského studijního
programu N1101 Matematika a nemá k těmto materiálům připomínky.
Položené dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

4. Projednání žádosti o prodloužení doby platnosti akreditace
studijního oboru Informační systémy KKOV 1801T018 navazujícího
magisterského studijního programu N 3902 Inženýrská informatika
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a opět předala slovo
děkanovi FAV doc. Lávičkovi.

Děkan FAV: Je dobře, že se na tomto zasedání senátu FAV sešly obě žádosti o akreditaci
najednou, protože spolu do značné míry souvisí. I tato žádost byla projednána na kolegiu
děkana i rektora, kde nezazněly žádné připomínky, a to ani od děkana ekonomické fakulty,
přestože obor přesahuje informatiku a zasahuje i do ekonomie. Bylo tedy schváleno zkrácené
vnitřní akreditační řízení. Prosím garanta doc. Klečkovou o krátké představení oboru.
Doc. Klečková: Související bakalářský program byl minulý týden akreditován. Program
Informační systémy (IS) je úspěšný z hlediska počtu studentů a při výuce se spolupracuje
s právnickou a ekonomickou fakultou. Nově byla zařazena specializace zpracování a analýza
finančních dat. Původní specializace a nová specializace budou mít společné státní zkoušky.
Očekávaný počet studentů navazujícího oboru IS je okolo 30 studentů. Další informace jsou
v materiálech zaslaných senátorům FAV.
Prostor pro dotazy.
Prof. Kolingerová: Zdá se mi, že v tomto oboru vycházíme příliš vstříc studentům se zájmem
o studium typu softskills. Tedy studentům, kteří se chtějí během studia vyhnout náročné
výuce algoritmizace a programování. Je to správná cesta?
Doc. Klečková: To, že je obor IS vnímán jako obor lehký, je hluboký omyl. Důraz je kladen na
analytickou část, tj. řešení složitých problémů, jako je například hlídání bezpečnosti
komunikací. Názor, že IS jsou softskills je mylný. Tento obor získal i prestižní mezinárodní
ocenění a jeho absolventi pracují například ve firmách jako je SAP či IBM. Obor je velice
těžký, i když se studenti domnívají, že tomu tak není a dokonce ho mají rádi.
Doc. Brada: Názory ohledně obtížnosti si vyřešíme interně na katedře. Obor je na softskills
zaměřen záměrně a rozhodně softskills neznamená soft study. IS stojí na rozhraní
informatiky a dalších oborů a o náročnosti programu není pochyb.
Děkan FAV: Je třeba vedení KIV pochválit za kvalitu předkládaného materiálu a konkrétně za
předkládání anotace, s kterým přišla KMA. Je to přehledné a dobře se to obhajuje na kolegiu
rektora. Bylo by vhodné, aby i ostatní katedry předkládaly podklady v podobné formě. Proč
přesně ale žádáme o reakreditaci v říjnu 2015, když máme akreditaci až do konce roku 2016?
Nevyvoláme tím obavu, že něco chceme skrýt? Rozumím, že jedním z důvodů může být
záměr zveřejnit na webových stránkách informaci, že obor je dlouhodobě zajištěn, ale asi
nemáme precedens s žádostí ve více než ročním předstihu.
Doc. Brada: Precedens máme, v červnu jsme akreditovali Inženýrskou informatiku, tam to
bylo podobné. Primárním důvodem bylo nevyřizovat akreditaci na poslední chvíli, protože se
celý proces protahuje, pokud má Akreditační komise (AK) připomínky. Chceme stihnout
únorové zasedání AK, takže ten předstih není takový. I tak děkujeme za vstřícnost děkanátu
při schvalování této brzké reakreditace.
Žádné další dotazy ani připomínky.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v
Plzni se seznámil s materiály k žádosti o prodloužení platnosti
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Inženýrská
informatika, obor Informační systémy a nemá k těmto materiálům
připomínky. Položené dotazy byly zodpovězeny.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

5. Informace o přijímacím řízení
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a opět předala slovo
děkanovi FAV doc. Lávičkovi.
Děkan FAV: Omlouvá proděkana doc. Železného, kterému rodinné důvody znemožnily účast
na poslední chvíli. Zpráva o přijímacím řízení bude zaslána v nejbližší době senátorům FAV,
nyní alespoň stručně z SMS zprávy od proděkana Železného.
Na bakalářském studiu byl stav 696 / 648 / 385 (přihlášených /přijatých / zapsaných)
studentů. Na navazujícím studiu byl stav 206 / 191 / 141 studentů a na doktorském 34 / 27 /
21 studentů.
Počet doktorandů je kámen úrazu v kontextu fakulty a projektu CTPVV, neboť se FAV
zavázala, že ke konci roku 2015 bude mít 220 studujících doktorandů. V loňském roce byl
podepsán sankční dodatek, že pokud nedosáhneme ani 90 % slíbených studentů, tak hrozí
pokuta cca 1,5 mil Kč. Poslední informace je 203 studentů, ale do toho se ještě projeví
případná přerušení, ale dokonce i úspěšné absolvování. Sice za něj získáme nějaký drobný
bonus v řádu jednotek tisíc, ale v indikátorech nám to uškodí. Rozjeli jsme kampaň na
doplnění dalších studentů ze zahraničí. Pokud to stihneme do října, získáme standartní bonus
za zápis studenta do matriky, pokud to stihneme například v listopadu, ochotně rezignujeme
na tento bonus, pokud nám to pomůže zachránit se před onou sankcí. Rozdíl oproti
bakalářským a navazujícím programům je ten, že do doktorského programu lze přijímat po
celý rok, kdykoliv se svolá komise a přijímací zkouška dopadne pozitivně. Doufáme, že se
počet studentů bude ještě měnit a vyhneme se tak sankčnímu poplatku.
Prostor pro dotazy.
Prof. Kolingerová: Doufám, že nás bude příště vedení FAV informovat o takovéto kritické
informaci včas. Pokud se tato informace dostane k nám až první týden v říjnu po oborové
radě, kdy jsme studentům zaslali termíny obhajob, nutí nás to složitě vysvětlovat, proč ta
obhajoba neproběhne podle plánu.
Děkan FAV: Museli jsme čekat na průběh zápisů, následně byla svolána schůze, kde se to
probíralo. Mohli jsme to poslat maximálně o den dřív. Bohužel komunikace někde uvázla,
například až dnes jsem se dozvěděl, že došlo ke změně předsedy oborové rady KIV.

Prof. Kolingerová: Přesto bych chtěla poprosit prof. Nováka, aby maily o nadcházejících
schůzích nechodily v pátek odpoledne na poslední chvíli. Někdy se stane, že člověk nečte
mail každý den.
Prof. Novák: Omlouvám se, nevěděl jsem, že proběhla změna předsedy odborové rady.
Předsedkyně AS FAV usměrňuje debatu zpátky k tématu.
Předseda AS ZČU upozorňuje, že pokud FAV nevyčerpá povolené limity pro studenty, jiné
fakulty toho využijí pro nabrání dalších studentů a pak už nezbyde limit pro nás.
Ve 14:00 přichází senátorka Zápotocká.
Děkan FAV: Zaslechl jsem, že pokles počtu studentů doktorských studijních programů (DSP)
souvisí s centrem NTIS. Tuto situaci musíme analyzovat. Rozběhly se výzkumné týmy a pro
studenty přestává být výhodné studovat na PhD. Dříve, aby student mohl zůstat a
spolupracovat s profesorem, musel nastoupit na DSP, v současné době je to ale jinak –
některé katedry nabírají členy týmů téměř při zápisu bakalářských studentů. Musí
proběhnout analýza, kolik výzkumníků s titulem Ing. pracuje na NTIS a zároveň není
studentem DSP. Věřím tomu, že pokud máme třeba 30 takových lidí, kteří pracují za slušných
podmínek na centru NTIS, tak bychom byli s počty studentů DSP, tam kde máme být.
Ing. Rendlová: Kdo by chtěl v 25 letech dostávat stipendium 5,5 tisíce za prezenční studium.
V tomto věku se chce člověk osamostatnit a potřebuje peníze. Pokud má člověk na výběr
něco se solidním příjmem, tak je zřejmé, jak se rozhodne.
Děkan FAV: Tomuto argumentu rozumím, ale v tomto případě by měla cesta vést přes
kombinované studium. Ať mají příjem, jaký si zaslouží, ale nechceme je ztrácet. Berte to
zatím s rezervou, téma musí být ještě analyzováno.
Ředitel NTIS: Můžeme provést analýzu, jaké je složení našich vědeckých týmů. DSP je trénink
na nějakou kvalifikovanou práci. V některých zemích se za DSP dokonce platí.
Děkan se omlouvá za vyvolání této diskuse. Chce pouze analyzovat, zda zde není příčina
poklesu studentů.
Žádné další otázky a připomínky. Další materiály budou senátorům zaslány.

6. Různé
Předsedkyně AS FAV přešla k poslednímu bodu – různé.
Dlouhodobý záměr

Proděkan Baroch informuje o přípravě dlouhodobého záměru (DZ) FAV do roku 2020. Cílem
je připravit materiál tak, aby jej schvaloval ještě současný senát FAV.

Proděkan Baroch: Byla ustanovena pracovní skupina pro přípravu DZ FAV se zástupci z každé
katedry, děkanem a ředitelem NTIS. Zatím je DZ ve fázi konceptu. Záměr by měl být členěn
do několika částí: vize, současný stav, priority pro další období, klíčové strategie a podpůrné
strategie (procesy, nástroje). Součástí vize je, že FAV bude zakotvena jako známá a uznávaná
značka kvality ve všech oblastech své vzdělávací a tvůrčí činnosti.
Priority jsou: 1. Excelentní výzkum, vývoj a vzdělávání neoddělitelně, 2. Nové společenské
výzvy, interdisciplinarita a multidisciplinarita, 3. Aktivní role a jedinečná pozice na
univerzitní, regionální i celostátní úrovni, 4. Mezinárodní význam, internacionalizace
fakultního prostředí, 5. Spolupráce, partnerství, sítě a sdílení kapacit.
Děkan doplňuje proděkana Barocha, že zadáním je, aby byl DZ stručný, tak jako DZ Oxfordu,
který má 16 stran. Chceme tedy vytvořit nový DZ, který se bude lišit od minulého DZ FAV a
zároveň jeho struktura bude reflektovat DZ Oxfordu.
Děkan navrhuje zaslat senátorům první návrh DZ nebo svolat neformální shromáždění
s cílem představení DZ, aby byl prostor pro diskuzi. Senát by měl poté pouze schvalovat DZ
jako celek.
Dotazy vzhledem k informativnímu charakteru této podčásti bodu nejsou.
Databáze REDOP

Dalším bodem je trvající usnesení o vykazování docentů a profesorů, tj. o registru docentů a
profesorů (REDOP).
Tajemník FAV: Ze STAGu si můžeme vytáhnout jména osob, ale výši úvazku nikoliv, tento
údaj dodává těsně před odesláním údajů na ministerstvo až personální oddělení. Tato data
nám ovšem personální oddělení nemůže poskytnout s odkazem na ochranu osobních údajů.
Proto bylo navrženo řešení, že CIV vyvine nástroj, který data rozdělí a na jednotlivé fakulty
odešle informace, co se vlastně na ministerstvo odešle.
Děkan FAV: Zdá se tedy, že by trvající usnesení mělo být přeformulováno, protože se
problém změnil.
Doc. Ježek: V tom usnesení šlo ale o něco jiného, tam šlo o formulář PP0104, který byl v
minulosti parafován děkanem a teď se tak nedělo. Proto se nemůžeme v ukazateli "K"
dopočítat.
Tajemník FAV: Já si myslím, že ale tento formulář již neexistuje.
Doc. Ježek: Ověřil jsem si, že formulář je stále povinný statistický výkaz VŠ vůči ministerstvu.
Tajemník FAV: Takže ten je ještě paralelně vedle REDOPu?
Doc. Ježek: Myslím si, že REDOP je pro akreditační účely, a naopak data z tohoto formuláře
jsou podkladem pro výpočet ukazatele "K".

Děkan FAV: Mělo by být tedy identifkováno, jestli univerzita vykazuje na tento formulář i do
REDOPu stejná data. Je vhodné ponechat trvalé usnesení nezměněné.
Blížící se volby do AS FAV a AS ZČU

Předseda AS ZČU prosí přítomné, aby na svých přednáškách či cvičeních informovali studenty
o blížících se volbách a jejich důležitosti pro akademickou samosprávu.
K tomuto připomenutí přispívá i předsedkyně FAV, neboť se blíží i volby do AS FAV.
Parkoviště před budovou FAV

Tajemník FAV informuje senátory o realizaci projektu parkoviště. Stalo se, že těžké stroje
rozjezdily druhou část parkoviště, která nebyla součástí projektu. Proto byl na poničenou
část zavezen materiál, který byl udusán, tak aby se tam dalo prozatímně parkovat. Tím
pádem se jeví plocha parkoviště větší, než za co jsme zaplatili, i když pod prozatímní
navážkou není geotextilie. Fámy o tom, že dílo bylo realizováno nepoctivě, a přicházíme tak o
peníze, jsou tedy liché.
Ing. Stanislav upozorňuje, že auta stále parkují na křižovatce u vjezdu do garáží FAV a na
parkoviště. Tím je silně narušena bezpečnost v tomto místě, protože není vidět za roh.
Tajemník FAV: Toto bohužel nemůžeme řešit my, ale musíme tento podnět přenést na
úroveň provozního oddělení.
Děkan FAV: Ano, musíme postupovat tak jako při realizaci parkoviště. Sice jsme ho zaplatili
my (konkrétně KIV), ale samotnou realizaci provádělo provozní oddělení.
Tajemník FAV doporučuje Ing. Stanislavovi formulovat myšlenku písemně tak, aby pak skrze
tajemníka byl tento podnět předán na příslušná místa.
Poděkování bývalého senátora doc. Brady

Doc. Brada poděkoval svým bývalým kolegům v AS FAV za dosavadní spolupráci a vyjadřuje
přání, aby tato spolupráce byla i nadále stejně bezproblémová i po dobu jeho funkce
vedoucího KIV.
Předsedkyně AS FAV děkuje doc. Bradovi za odvedenou práci v AS FAV a přeje mu úspěšné
působení v nové funkci.
Den otevřených dveří

Předsedkyně AS FAV informuje, že obdržela e-mail od Ing. Hartla, který před šesti lety
absolvoval FAV a v době svého studia byl senátorem FAV za studentskou část. V e-mailu
upozornil na absenci termínu dne otevření dveří (DOD) na stránkách fakulty. A také, že FIT a
FEL ČVUT v Praze i MFF UK mají dva DOD. Předsedkyně dodala, že e-mail přeposlala
proděkanovi Barochovi, pod jehož kompetenci DOD spadá. Proděkan Baroch poděkoval za

zajímavou myšlenku. Zástupci studentské části AS FAV informovali předsedkyni, že obdrželi
e-maily podobného znění.
Předsedkyně AS FAV vyjádřila přesvědčení, že AS FAV by neměl rozhodovat o tom, jak bude
probíhat DOD, rozhodnutí je na vedení fakulty ve spolupráci s kolegiem děkana.
Doc. Baroch reagoval, že vedení myšlenku na více DOD zvažuje, ale osobně se s ní
neztotožňuje, protože fakulta praktikuje explicitní zvaní jednotlivých tříd či škol, kdy
například koncem října očekáváme návštěvu cca 80 studentů z Masarykova gymnázia či
v listopadu a prosinci poběží akce "Cherchez la femme", kdy během sedmi dní sem bude
pozváno vždy 20 studentek. Doc. Baroch tedy nevidí nutnost dalšího DOD, pokud na tom
nebude širší shoda. Pokud by na tom byla shoda, upřednostňoval by, aby jeden z DOD byl
pro všechny technické fakulty ZČU společný.
Na závěr předsedkyně AS FAV zpětně omluvila tajemníka Ing. Škacha, který je na studijní
stáži v USA a na dnešním jednání ho při zapisování jednání zastoupil Ing. Havlík, který je též
členem studentské komory.
Jednání bylo ukončeno v 14:40.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 7. 10. 2015 Jindřich Havlík

Prehled 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.

Prehled usnesení a zaveru prijatých na
jednaní AS FAV ZČU v Plzni dne 7. 10. 2015
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2015/20:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozpočtové úpravy v R-2015 FAV.

Usnesení 2015/21:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o akreditaci studijního oboru Matematika a finanční studia navazujícího
magisterského studijního programu N1101 Matematika a nemá k těmto materiálům
připomínky. Položené dotazy byly zodpovězeny.

Usnesení 2015/22:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Inženýrská informatika, obor Informační systémy a nemá k těmto materiálům
připomínky. Položené dotazy byly zodpovězeny.

Akademický senat FAV, 7. 10. 2015
Prezencní listina
Akademická část

Jméno

Pracoviště Podpis

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

omluven

2

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D

KMA

přítomen

3

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

4

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

5

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

6

Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D

KMA

přítomen

7

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D

KMA

přítomna

8

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

9

Ing. Petr Vaněček, Ph.D.

KIV

omluven

10

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

11

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

12

Ing. Andrea Zápotocká, Ph.D.

KKY

přítomna

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

omluven
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Prezencní listina
Hosté

Jméno a příjmení

Funkce nebo
pracoviště

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Tajemník FAV

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Proděkan FAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Děkan FAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

Předseda AS ZČU

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D

Vedoucí KIV

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Proděkan FAV

Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

KIV

Podpis

