Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 22. 4. 2015

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 14:00 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 V. VAVŘIČKA A J. HAVLÍK
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Informace o hlasování per rollam (Podmínky přijetí ke studiu do navazujících
studijních programů FAV ZČU pro akademický rok 2015/2016, doplnění nabídky
navazujících magisterských studijních oborů Počítačové systémy a sítě, Medicínská
informatika, Počítačová grafika)
3) Rozpočet FAV pro rok 2015
4) Statut FAV a vznik sekcí
5) Jmenování členů Vědecké rady FAV
6) Návrh člena za FAV do rozpočtové komise AS ZČU
7) Informace o projednávání aktualizace dlouhodobého záměru s vedením ZČU
8) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou, která přivítala senátorky,
senátory, členy vedení FAV, zástupce NTIS a další přítomné hosty.
Skrutátory byli jmenováni senátoři doc. Vavřička a Ing. Havlík. Nikdo z přítomných neměl
námitky.
Následovalo představení programu jednání předsedkyní doc. Radovou.
Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu programu, následovalo hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Program jednání byl v nezměněné podobě schválen.

2. INFORMACE O HLASOVÁNÍ PER ROLLAM (PODMÍNKY PŘIJETÍ KE
STUDIU DO NAVAZUJÍCÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAV ZČU PRO
AKADEMICKÝ ROK 2015/2016, DOPLNĚNÍ NABÍDKY NAVAZUJÍCÍCH
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ,
MEDICÍNSKÁ INFORMATIKA, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA )
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k prvnímu bodu programu a podala informace
o hlasování per rollam, které se týkalo podmínek přijetí ke studiu do navazujících studijních
programů FAV ZČU, do kterých byla doplněna nabídka navazujících studijních oborů
Počítačové systémy a sítě, Medicínská informatika, Počítačová grafika.
Předsedkyně doc. Radová informovala přítomné o průběhu a výsledcích hlasování. Hlasování
bylo zahájeno 23. 3. 2015 a ukončeno bylo 30. 3. 2015 v 12:00 hod. Navržené usnesení znělo:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro akademický
rok 2015/2016 (doplnění nabídky navazujících magisterských studijních oborů Počítačové
systémy a sítě, Medicínská informatika, Počítačová grafika).
Výsledek hlasování: pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 2 (celkem 18 senátorů)

Doplnění podmínek přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU bylo
schváleno.

Pan děkan FAV doc. Lávička poděkoval za schválení. Zároveň za relevantní označil
připomínku senátora doc. Ježka týkající se Poznámky 2 a slíbil, že se tím bude vedení zabývat
při přípravě budoucích podmínek přijetí ke studiu.

3. ROZPOČET FAV PRO ROK 2015
Předsedkyně doc. Radová předala opět slovo panu děkanovi doc. Lávičkovi. Ten informoval,
že vedení FAV na dnešním jednání předkládá návrh rozpočtu FAV pro rok 2015. Příprava
rozpočtu FAV spočívala ve třech krocích. Zdroje byly nejprve výkonově rozděleny mezi
oborové sekce FAV. Ve druhém kroku bylo na základě jednání katedry – výzkumné programy
NTIS provedeno rozdělení zdrojů oborových sekcí mezi katedry a výzkumné programy.
Ve třetím kroku bylo rozhodnutím NTIS definováno přerozdělení zdrojů výzkumných
programů ve prospěch společných nákladů centra. Pan děkan doc. Lávička na závěr
poděkoval tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi za přípravu rozpočtu.
Tajemník Ing. Vais na dnešní zasedání zpracoval podklady k rozpočtu a informoval
podrobněji přítomné senátory a hosty o detailech rozpočtu FAV pro rok 2015. Senátoři
obdrželi podklady elektronicky v dostatečném předstihu. Tajemník Ing. Vais upozornil na
jednu úpravu, týkající se analýzy zdrojů na úhradu plateb NTIS, která na jednání rozšířeného
kolegia děkana 15. 4. 2015 nebyla dořešena.
Následoval komentář k vlastnímu návrhu rozpočtu. Tajemník Ing. Vais připomněl, že letos
nejsou k dispozici zdroje z centrálního projektu NTIS. Platby za služby oproti roku 2014
představují nárůst, zejména v důsledku nárůstu obývaného prostoru a počtu pracovníků.
S tímto souvisí i nárůst nákladů na energie. Zároveň bylo zapotřebí uvažovat i náklady na
provoz realizačního týmu.
Následně bylo Ing. Vaisem podrobně okomentováno rozdělení základní dotace (1111)
a dotace na rozvoj VaV (1311) na FAV, o kterém dnes senátoři hlasují. V tabulce jsou ukázány
jednotlivé částky pro katedry, výzkumné programy, děkanát FAV, NTIS, zdroje na dokončení
monitorovacích zpráv CTPVV a také zdroje na pokrytí licence Microsoft Campus.
Všechny položky byly v následující části jednání detailně komentovány tajemníkem
Ing. Vaisem.
Nejprve byl komentován podíl kateder na tvorbě zdrojů ze vzdělávací činnosti, následně byl
konstatován nárůst zdrojů v kvalitativním ukazateli. Tajemník FAV také komentoval již dříve
zmíněný nárůst plateb za služby. Další v pořadí bylo diskutování nákladů do celouniverzitního
FRIM (zdroje na univerzitní investice), kde došlo ke dvěma zásadním změnám: vyčlenění
investic na CIV a zproštění výzkumných center povinnosti podílet se na financování
společných univerzitních investicí.

Při komentáři k započítání hospodářského výsledku roku 2014 jednotlivým pracovištím
Ing. Vais upozornil na to, že hospodářský výsledek fakulty byl ovlivněn zaúčtováním
nezpůsobilých výdajů na nábytek bufetu ve výši cca 271 tis. Kč až v únoru 2015. Zdroje na
vyrovnání tohoto deficitu byly předem odloženy do FPP FAV, jsou tedy k dispozici a deficit
nijak neovlivní rozpočet 2015.
Děkan doc. Lávička zopakoval, že tento rozpočet byl projednáván na rozšířeném kolegiu
děkana, kde kromě vedení FAV byli přítomni vedoucí kateder, vedení NTIS a vedoucí
výzkumných programů. Rozpočet v této podobě je pro čtyři sekce a NTIS v danou chvíli
přijatelný, avšak pro sekci Fyzika je kritický. Tato sekce primárně počítala s úspěšností
projektu NPU a nemá žádné uložené prostředky ve fondech. V diskusi na kolegiu děkana se
ostatní čtyři sekce zavázaly, že v červnu v případě neúspěšnosti projektu NPU poskytnou
každá zdroje ve výši 0,5 mil. Kč pro sekci Fyziky do jakéhosi rozvojového či podpůrného
fondu, který by měl pomoci tuto sekci restrukturalizovat a nastartovat dále. Výše zdrojů
poskytnutá sekcí Matematika bude zohledňovat chybu ve výpočtu R-2014 FAV, na základě
které KMA již přispěla sekci Fyzika v roce 2014 cca 175.000 Kč (při projednávání v roce 2014
na ni upozornil doc. Ježek).
Dále děkan FAV doc. Lávička upozornil na to, že po rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu
PUNTIS bude vedením FAV s vysokou pravděpodobností předložen ke schválení AS FAV
návrh rozpočtových úprav. Předsedkyně doc. Radová otevřela diskusi.
V 14:40 přišla senátorka RNDr. Šedivá.
Senátorka Ing. Zápotocká požádala o upřesnění pojmu „zbytky na programy“ na listu T4.
Tajemník Ing. Vais dotaz zodpověděl a připomněl, že by tento ukazatel v zásadě měl být
kladný. Doc. Ježek navrhl, že v případě záporného zbytku na programu by měl být požádán
garant studijního programu o podrobnější analýzu problému. V reakci na tento podnět pan
děkan doc. Lávička uvedl, že si dokáže představit situaci, kdy v rámci konkrétní sekce jeden
studijní program je ve velkých kladných číslech a druhý málo ztrácí. Tato tématika bude
řešena v jednom z projektů, který by měl být podán do VVV.
Předsedkyně doc. Radová přečetla návrh usnesení. Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné
další dotazy, přešlo se k hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozpočet FAV na rok 2015 včetně rozpisu základní dotace a dotace na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

Rozpočet FAV pro rok 2015 byl schválen.

zdržel se – 1 (celkem přítomno 16 senátorů)

Pan děkan FAV doc. Lávička poděkoval za schválení rozpočtu FAV na rok 2015.

4. STATUT FAV A VZNIK SEKCÍ
Předsedkyně doc. Radová otevřela další bod programu a předala slovo panu děkanovi FAV.
Pan děkan doc. Lávička informoval senátory, že předkládá žádost o schválení nového Statutu
FAV. Byť jde de iure o nový statut, jedná se de facto o novelu stávajícího Statutu FAV, neboť
změny se týkají jen několika oblastí. Doc. Lávička připomněl diskuze nad tímto Statutem FAV,
které začaly již před jeho nástupem do funkce děkana fakulty. Od září 2014 bylo pravidelně
informováno vedení NTIS, neboť ředitel NTIS je členem vedení fakulty. V současné době se
vědecko-výzkumné pracoviště NTIS nacházelo v příloze Statutu FAV na stejné úrovni jako
katedry. To bylo zapotřebí změnit. Zároveň bylo zapotřebí definovat postavení vědeckovýzkumných pracovníků, tato kategorie zaměstnanců se v původním Statutu vůbec
nevyskytovala. Dalším cílem byla podpora spolupráce a rozvoje tradičních oborů, které jsou
nyní pěstovány jak na katedrách, tak na NTIS. Proto byl nově zaveden pojem „sekce,“
který sdružuje oblasti výzkumu a vzdělávání fakulty a zároveň vytváří přehlednou vnitřní
organizaci fakulty v horizontálním směru.
Dále děkan FAV doc. Lávička poděkoval všem, kteří se podíleli na připomínkovém řízení,
které bylo při vytváření nového Statutu FAV mimořádné a významně se promítlo do
předkládané verze. Diskuse probíhala ve třech liniích: diskuse vedení FAV s vedením kateder
a vedoucími výzkumných programů, diskuse s Oborem legislativním a právním (OLP) ZČU
a diskuse se senátory AS FAV.
Následně pan děkan FAV vyzdvihl některé ze změn, jako například definování
neakademických pracovníků fakulty, proces rekonstrukce vědecké rady při nástupu nového
děkana, vznik institutu emeritního děkana a také vznik sekcí a jejich garantů. Pro vznik
oborových sekcí je zapotřebí souhlas děkana, vyjádření AS FAV a dále souhlas vedoucích
pracovníků jednotlivých pracovišť v nové sekci, tedy v případě oborových sekcí vedoucího
katedry a vedoucího výzkumného programu a ředitele NTIS. Na rozšířeném kolegiu děkana
dne 15. 4. 2015 byl vznik sekcí tak, jak je uveden v příloze nového Statutu FAV,
všemi dotčenými vedoucími zaměstnanci odsouhlasen. Po dnešním vyjádření AS FAV by měly
vzniknout následující oborové sekce.
Sekce pro fyziku
Sekce pro informační technologie
Sekce pro kybernetiku
Sekce pro matematiku
Sekce pro mechaniku

Dále v případě schválení nového Statutu FAV vznikne ještě jedna tzv. „jiná sekce,“ se kterou
opět souhlasili všichni vedoucí kateder, a která je přirozeným výsledkem projektu CTPVV,
jenž výstavbou nové budovy skončil. Název této sekce je shodný s původním projektem,
tj. Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval za pozornost a informoval, že je připraven zodpovědět
jakékoliv dotazy týkající se nového statutu. Předsedkyně doc. Radová poděkovala
za podrobné vysvětlení, promítla návrh usnesení a otevřela diskusi.
Senátor Ing. Balda se přihlásil do diskuse. Omluvil se, že nebyl přítomen na diskusi o novém
Statutu FAV z důvodu zahraniční pracovní cesty. Jeho subjektivní pocit je, že postavení NTIS
v navrhovaném Statutu FAV není adekvátní prostředkům, které projekt přinesl.
Dále upozornil na rozdílné názory ohledně budoucnosti centra NTIS spojené s končícím
projektem.
Pan děkan doc. Lávička uvedl, že nový Statut FAV definuje uspořádání vnitřní struktury FAV
ne jako „6 pracovišť“, ale jako „5 + 1,” neboli 5 kateder a 1 pracoviště výzkumu a vývoje.
Obdobně, jak je na úrovni univerzity vnímáno NTC, tak je FAV chápáno centrum NTIS.
Postavení pracoviště NTIS mu přijde adekvátní. Následně doc. Lávička připomněl, že vedení
NTIS mělo možnost připomínkovat celý proces vytváření nového Statutu FAV, který umožní
správné fungování NTIS.
Ing. Balda dále poukázal na větší poměr vědecko-výzkumných pracovníků na fakultě a s tím
souvisejícími důsledky, například jejich nemožnost volit a být volen do akademického senátu
a ovlivňovat tak přímo dění na fakultě. Dále vyjádřil názor, že tito pracovníci v podstatě
nemají na fakultě žádnou jistotu a zastání.
Pan děkan doc. Lávička informoval, že možnost účastnit se voleb do akademického senátu
a být volen opravdu pro vědecko-výzkumné pracovníky není; vysokoškolský zákon to
neumožňuje, tím pádem to ani není možné mít ve Statutu. Ohradil se však v otázce zastání se
vědecko-výzkumných pracovníků, kteří naopak mohou najít zastání u vedoucích výzkumných
programů a navíc u ředitele NTIS, který je současně proděkanem FAV. Nakonec připomněl,
že v případě jakýchkoliv otázek zaměstnanců sám vítá osobní diskusi.
Senátor Ing. Balda pokračoval dalším dotazem týkajícím se garanta sekce, který byl široce
diskutován na pracovišti kybernetiky. V první fázi diskusí byl garant sekce na pracovišti
odmítán. Ing. Balda se domnívá, že funkce garanta je v sekci nadbytečná, jelikož v oborové
sekci by vedoucí pracovníci měli sami najít konsensus, protože fungují ve formě partnerů.
Pan děkan doc. Lávička informoval, že z naprosté většiny pracovišť se objevil s garantem
sekce souhlas. Navíc vedoucí katedry kybernetiky také existenci garanta po vzájemném
rozhovoru akceptoval. Děkan zdůraznil, že garant sekce není vedoucí zaměstnanec dle
organizačního řádu, nezasahuje do kompetence někoho dalšího, ale je to člověk,
který reprezentuje daný obor a zprostředkovává informace o dění v sekci děkanovi fakulty.

Dále poděkoval za připomínku týkající se kolegia děkana a možné absence některých
vedoucích pracovníků, která byla do Statutu zapracována.
Na závěr Ing. Balda upozornil, že na oficiálním webu matematiky bylo v současné době
prezentováno ještě neschválené strukturální schéma fakulty i se jménem garanta sekce pro
matematiku, což nepovažuje za korektní.
Pan děkan doc. Lávička odpověděl, že katedra matematiky byla přirozeně prvním
pracovištěm, které mělo pilotně vyzkoušet chod nové navrhované struktury. Připustil,
že došlo k rychlejšímu překlopení stránek, než by mělo býti. Neznamená to však, že garant
sekce pro matematiku byl jmenován.
Ing. Balda oponoval, že se jedná o prezentaci navenek, a tak mohla být tato záležitost
vnímána odlišným způsobem, než jaká byla skutečnost. Pan děkan uvedl, že danou záležitost
bude diskutovat na příslušném pracovišti.
Jako další do diskuse se přihlásila prof. Kolingerová, která prezentovala své připomínky
na jednání ohledně nového Statutu FAV a také v připomínkovém řízení. Zopakovala dvě
základní připomínky. První se týká složité vnitřní struktury fakulty a druhá se týká pracoviště
NTIS, které by v závislosti na financích mohlo být v budoucnu osamostatněno, nebo naopak
vstřebáno zpět do kateder. V současné chvíli nepovažuje za vhodné kodifikovat návrh
Statutu FAV.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval za tento názor, který již delší dobu zná. Dále informoval
přítomné, že rozhodně chce NTIS na fakultě dlouhodobě zakotvit a z toho důvodu
je předkládán právě tento návrh nového Statutu FAV, kde NTIS je fakultní pracoviště
výzkumu a vývoje. Pan děkan doc. Lávička zároveň chápe, že se někomu možná zdá struktura
o něco složitější. Nicméně je to stav, který už nyní existuje, např. u projektů. Každý
zaměstnanec má pouze jedno kmenové pracoviště, avšak z hlediska pracovní náplně
zaměstnanci spadají pod více vedoucích. Sekce žádné nové vedoucí zaměstnance
nepřidávají. Sekce naopak zaručí to, že na fakultě bude jedna kybernetika,
jedna matematika, atd. Dále pan děkan doc. Lávička zopakoval, že sekce mají podporovat
spolupráci v oboru a garant sehrává koordinační roli, přičemž pro děkana plní garant sekce
také roli poradní.
Jako další do diskuse vstoupil provozní ředitel NTIS Ing. Weinreb, který podpořil Ing. Baldu.
Zavedení sekcí vnímá jako pozitivní, avšak pozici garanta sekce vnímá jako nevyváženou,
což podpořil názorem, že garantem konsensu by neměl být účastník konsensu a že se mu
nelíbí termín garant konsensu.
Pan děkan doc. Lávička reagoval, že pojem garant konsensu se ve Statutu neobjevuje.
Tento pojem byl uveden jen v komentářích a je možné tuto frázi diskutovat či upravit,
dopad na návrh Statutu to ale nemá. Zároveň připomněl, že nejvyšší představitel NTIS nový
Statut FAV v době projednávání nepřipomínkoval.

Tajemník Ing. Vais uvedl, že ze znění překládaného návrhu nemá garant sekce žádné
pravomoci. Jedná se tedy o člověka, který zejména reprezentuje daný vědní obor jak vně,
tak uvnitř fakulty.
Pan děkan doc. Lávička pouze připomněl, že na rozšířeném kolegiu děkana nebyl nikdo
z příslušných osob, kdo by nesouhlasil se vznikem sekce. Dále uvedl, že pokud by ředitel NTIS
nesouhlasil, v novém Statutu FAV by příslušné věci týkající se NTIS nebyly uvedeny.
Zároveň poukázal na to, že sekce s ohledem na oblasti vzdělávání budou důležité i při
jednáních na univerzitní úrovni.
Doc. Ježek se vrátil k postavení akademického pracovníka a postavení vědecko-výzkumného
pracovníka s tím, že v centru NTIS by měli být uvažováni také akademičtí pracovníci.
Příkladem by bylo přiznání statutu akademického pracovníka například vedoucím
doktorandů. Vyzývá k řešení v případě umožnění novelou vysokoškolského zákona.
Pan děkan doc. Lávička poukázal na to, že tento model v podstatě na fakultě existuje.
Významné procento akademických pracovníků má vnořené smlouvy, kdy jim například
smlouvu spravuje katedra, ale pracovník zároveň pracuje pro NTIS. Není tedy zcela přesné,
že lidé spojení s NTIS nevolí do akademického senátu. Jako příklad uvádí doc. Brandnera
a doc. Vimmra, kteří jsou členy AS FAV a zároveň vedoucími výzkumných programů NTIS.
Pan děkan uvedl příklady i dalších pracovníků. Dále pan děkan doc. Lávička uvedl problém,
který se vyskytl v souvislosti s akreditací, kdy někteří docenti a profesoři s vědeckovýzkumnými smlouvami nemohli být ve spisech vykazováni. Tento problém byl vyřešen.
Předsedkyně doc. Radová vyjádřila podporu připomínky doc. Ježka.
Senátor Ing. Havlík položil dotaz, který se týkal pojmu „jiná sekce.“
Pan děkan doc. Lávička poděkoval za dotaz. Jiná sekce „Centrum technického
a přírodovědného vzdělávání a výzkumu“ je tím, čím byl chápán původní projekt CTPVV
na veřejnosti, tedy sdružení kateder a má být chápána jako výuková část fakulty,
jako protipól čistě vědecko-výzkumného centra NTIS.
Ředitel NTIS prof. Novák informoval přítomné, že se jako člen vedení fakulty účastnil jednání
o novém Statutu FAV. Vedení NTIS nový návrh Statutu FAV projednávalo, avšak pro
rozdílnost názorů nebylo přijato žádné společné stanovisko. Jednotlivé připomínky podali
někteří členové managementu NTIS, prof. Novák sám za sebe připomínku nepodal. Dále se
prof. Novák zmínil o mezinárodních auditech, které NTIS čekají. Ty budou prováděny
zahraničními auditory, z nichž někteří znají dobře české poměry. V důsledku uvedl, že je
zapotřebí mít jasně definovanou vnitřní strukturu fakulty tak, aby nebylo ohroženo plnění
závazků během fáze udržitelnosti projektů financovaných OP VaVpI.
Pan děkan doc. Lávička reagoval na předchozí slova prof. Nováka tím, že projektem NTIS byl
zřízen vědecko-výzkumný ústav na úrovni fakulty, tedy ne na univerzitní úrovni. Poděkoval

těm, co projekt NTIS vytvářeli a definovali jej právě tímto způsobem, jelikož díky tomu na
fakultě zůstal silný akreditační potenciál. K některým vyjádřením objevujícím se v tisku
a týkajícím se možného vyčlenění výzkumných center ze ZČU, pan děkan doc. Lávička uvedl,
že nepřipustí, aby byl NTIS odtržen ani od univerzity, ani od fakulty. I z těchto důvodů
předkládá návrh nového Statutu FAV v daném znění.
Senátor doc. Vavřička poukázal na možnou chybu německého překladu názvu fakulty.
Pan děkan doc. Lávička slíbil, že formulaci prověří.
RNDr. Šedivá se zeptala, zda v případě přijetí nového Statutu FAV budou navazovat další
dokumenty. Narážela tím například na absenci schéma struktury fakulty v novém Statutu
FAV.
Pan děkan doc. Lávička reagoval tím, že zřejmě bude nutné vydat rozhodnutí děkana
o vzniku sekce, toto ověří na OLP. Dále uvedl, že plánuje představit AS FAV v předstihu
vyhlášku děkana, která bude popisovat mimo jiné kompetence proděkanů fakulty a oblast
činnosti garanta sekce.
Na závěr diskuse pan děkan doc. Lávička vyjádřil přání o velkou podporu AS FAV
při schvalování nového Statutu FAV, který bude následně postoupen rektorovi ZČU s žádostí
o předložení AS ZČU ke schválení.
Předsedkyně doc. Radová přečetla návrh usnesení. Jelikož nezazněly žádné další připomínky,
přešlo se k hlasování o usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Statut Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. AS FAV zároveň projednal
vznik pěti oborových sekcí s těmito názvy: sekce pro fyziku, sekce pro informační
technologie, sekce pro kybernetiku, sekce pro matematiku a sekce pro mechaniku. AS FAV
také projednal vznik jiné sekce s názvem Centrum technického a přírodovědného
vzdělávání a výzkumu.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 1,

zdržel se – 1 (celkem přítomno 16 senátorů)

Nový Statut FAV byl schválen. Byl projednán vznik konkrétních sekcí.
Pan děkan doc. Lávička poděkoval za silnou podporu AS FAV a současně poděkoval i za
všechny protinázory, připomínky a komentáře.

5. JMENOVÁNÍ ČLENŮ VĚDECKÉ RADY FAV
Předsedkyně doc. Radová uvedla další bod programu a předala slovo panu děkanovi.

Pan děkan doc. Lávička informoval přítomné, že došlo ke dvěma záležitostem ve Vědecké
radě FAV. Prvním byla rezignace prof. Křivana, který se omlouvá z časových a osobních
důvodů. Druhým bylo náhlé úmrtí prof. Šimandla.
Pan děkan doc. Lávička předložil návrh dvou nových členů. Prvním je prof. Málek z Univerzity
Karlovy a druhým po diskusi s garantem sekce pro kybernetiku je prof. Čelikovský
z Akademie věd České republiky. Životopisy byly zaslány senátorům v dostatečném
předstihu.
Předsedkyně doc. Radová otevřela k diskusi. Jelikož nikdo z přítomných neměl dotaz,
přešlo se k hlasování.
Návrh usnesení:
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)

Návrh děkana na doplnění nových členů VR FAV byl schválen.

6. NÁVRH ČLENA ZA FAV DO ROZPOČTOVÉ KOMISE AS ZČU
Předsedkyně doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu, kterým je návrh člena FAV do
rozpočtové komise AS ZČU z důvodu rezignace emeritního děkana doc. Vávry z této pozice.
V diskusi obdržela předsedkyně doc. Radová několik návrhů na kandidáty. Navržena byla
senátorka RNDr. Šedivá, která souhlasila, senátor Ing. Balda, který souhlasil.
Dalším navrženým byl Ing. Vais.
Tajemník Ing. Vais v zásadě s návrhem souhlasil. Avšak poukázal na jisté prolínání funkce
výkonné a samosprávné v tomto orgánu, kdy členy rozpočtové komise AS ZČU jsou někteří
tajemníci kateder.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek vyjádřil souhlas s Ing. Vaisem, kterého by i tak v komisi rád
viděl. Dále informoval, že tento orgán má velkou váhu při poskytování podkladů pro AS ZČU.
Pan děkan doc. Lávička rovněž souhlasil s Ing. Vaisem. Zároveň upozornil na nebezpečí, že po
odchodu doc. Vávry v komisi mohou začít nabývat významnějšího hlasu lidé, kteří například
v komisi pro rozpočtová pravidla neprosadí svůj názor, ale následně ho díky větší
informovanosti prosadí přes rozpočtovou komisi, která má velký vliv. Pan děkan by uvítal
nominaci dvou zástupců za FAV.
Předsedkyně doc. Radová se zeptala, zda je ještě nějaký jiný návrh na člena rozpočtové
komise AS ZČU. Žádný další návrh nezazněl.

Po následné diskusi se senátoři domluvili na následujícím. AS FAV navrhne dva členy pro
rozpočtovou komisi AS ZČU, které vybere na základě tajného hlasování. Každý senátor zvolí
dvě jména z navržených kandidátů. Kandidáti budou seřazeni podle obdrženého počtu hlasů
a dva s největším počtem hlasů postoupí. V případě shodného počtu hlasů bude hlasování
opakováno. Kandidáti do rozpočtové komise AS ZČU byli následující.
1) P. Balda
2) B. Šedivá
3) V. Vais
Po představení způsobu hlasování se přešlo k samotnému hlasování.
Výsledky hlasování po sečtení všech hlasů byly následující.
1) P. Balda – 11 hlasů
2) B. Šedivá – 9 hlasů
3) V. Vais – 12 hlasů
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek informoval, že návrh nových členů předkládá předsedkyně
rozpočtové komise AS ZČU PhDr. Hanzelínová. Předsedkyně doc. Radová zajistí rychlé
předání materiálů tak, aby mohl být návrh odhlasován na příštím zasedání AS ZČU.
Tajemník FAV Ing. Vais na závěr poukázal na zbývající půlroční volební období rozpočtové
komise AS ZČU a navrhl, že by bylo rozumné apelovat na návrh jiného složení této komise
v budoucnu.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni navrhuje členy
rozpočtové komise AS ZČU ing. Pavla Baldu, Ph.D. a ing. Václava Vaise, Ph.D.
AS FAV navrhuje Ing. Pavla Baldu, Ph.D. a Ing. Václava Vaise, Ph.D. jako členy rozpočtové
komise AS ZČU za FAV.

7. INFORMACE O PROJEDNÁVÁNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO
ZÁMĚRU S VEDENÍM ZČU
Předsedkyně doc. Radová předala slovo panu děkanovi doc. Lávičkovi.
Ten stručně informoval o průběhu strategických rozhovorů, které nedávno proběhly
v návaznosti na schválení aktualizace dlouhodobého záměru FAV. Otázky pro strategické

rozhovory položené vedením ZČU byly vedením FAV zodpovězeny. Pan děkan doc. Lávička
příslušné materiály senátorům v nejbližší době rozešle k nahlédnutí.
K tomuto bodu jednání nezazněly žádné další dotazy.

8. RŮZNÉ
Předsedkyně doc. Radová přešla k závěrečnému bodu programu.
V 16:40 odešel senátor doc. Brada.
Doc. Vavřička upozornil na nedostatky při realizaci laboratoří, které byly dříve
připomínkovány ze strany KIV. Ředitel NTIS a děkan FAV následně diskutovali další postup při
řešení těchto otázek.
V 16:45 odešel doc. Vavřička.
Pan děkan doc. Lávička informoval přítomné o snaze oddělení stavitelství a oddělení
geomatiky vyčlenit se z FAV a zřídit samostatný ústav na univerzitní úrovni. Tato žádost byla
na dalším jednání odmítnuta vzhledem k závazkům projektů NTIS a CTPVV. Snaha na
vyčlenění těchto dvou oborů ze stávajících kateder však trvá. Na kolegiu děkana byla
vyslovena přání, aby na FAV vznikla katedra stavitelství a katedra geomatiky. Pan děkan
doc. Lávička na kolegiu děkana požádal obě oddělení o zpracování materiálu popisující vznik
jedné společné katedry. Na závěr pan děkan doc. Lávička informoval, že vznik katedry musí
schválit AS FAV, a tedy dává touto informací senátorům první podnět k přemýšlení.
K této otázce nezazněly žádné další připomínky.
Následoval příspěvek proděkana doc. Barocha, který informoval o přípravách oslav výročí
25 let založení Fakulty aplikovaných věd. Oslavy jsou primárně určeny pro zaměstnance,
studenty a absolventy FAV. Oslavy proběhnou 1. 7. 2015. V den oslav budou dopoledne
probíhat prohlídky laboratoří a dalších prostor fakulty, odpoledne budou zřejmě následovat
projevy děkanů a vybraných absolventů. Následovat bude volná zábava. Doc. Baroch dále
uvedl, že bude rád za každý návrh týkající se oslav, který může být sdělen zástupcům
jednotlivých kateder, kteří se na přípravách podílí.
Na konec zasedání pan děkan doc. Lávička informoval o výsledcích hodnocení kvality výuky
na FAV, kdy fakulta dlouhodobě neplní stanovené ukazatele, zejména reakce vyučujících
na připomínky studentů. FAV byla na komisi hodnocení kvality výuky uvedena jako příklad
fakulty, která nefunguje. Doc. Lávička uvedl, že bude proti silnému vyjádření protestovat.
Doc. Ježek se domnívá, že odpovědností akademického pracovníka je reagovat na každý
dotaz studenta.

Prof. Kolingerová doporučila včas upozornit vyučující na blížící se termín uzávěrky ankety.
Pan děkan doc. Lávička reagoval návrhem interního mechanismu, který bude elektronicky
informovat o blížícím se termínu uzávěrky.
Senátor doc. Stehlík vyjádřil souhlas s panem děkanem. Poukázal na to, že se v současnosti
jedná o anketu „popularity výuky,“ nikoliv „kvality výuky.“ Zároveň zmínil různé typy reakcí
na připomínky, kdy reakce vyučujícího nemusí být potřebná.
Pan děkan doc. Lávička tyto postřehy vnímá. Zmínil příklad reakce vyučujícího na připomínku
studenta typu „Děkuji.“ V současné době vedení FAV analyzuje, které připomínky byly
faktické a na které bylo zapotřebí reagovat.
Nikdo z přítomných neměl další připomínky ani další náměty do závěrečného bodu programu
dnešního jednání.
Předsedkyně doc. Radová poděkovala přítomným za účast a informovala o termínu příštího
zasedání AS FAV, které proběhne na 3. 6. 2015.
Jednání AS FAV bylo ukončeno v 16:55.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 22. 4. 2015

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 22. 4. 2015
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2015/10:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2015/2016 (doplnění nabídky navazujících magisterských studijních oborů Počítačové
systémy a sítě, Medicínská informatika, Počítačová grafika).

Usnesení 2015/11:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozpočet FAV na rok 2015 včetně rozpisu základní dotace a dotace na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumné organizace.

Usnesení 2015/12:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje Statut
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. AS FAV zároveň projednal vznik pěti
oborových sekcí s těmito názvy: sekce pro fyziku, sekce pro informační technologie, sekce
pro kybernetiku, sekce pro matematiku a sekce pro mechaniku. AS FAV také projednal vznik
jiné sekce s názvem Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu.

Usnesení 2015/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje návrh
děkana na jmenování nových členů vědecké rady FAV.

Závěr 2015/14:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni navrhuje za členy
rozpočtové komise AS ZČU ing. Pavla Baldu, Ph.D. a ing. Václava Vaise, Ph.D.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 22. 4. 2015
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

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

omluven

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

přítomen
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PREZENČNÍ LISTINA
Hosté

Jméno a příjmení

Funkce nebo
pracoviště

Ing. Václav Vais, Ph.D.

DFAV

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

DFAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

DFAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

DFAV

Ing. Josef Weinreb, CSc.

NTIS

Podpis

