Zápiszeschůze
AkademickéhosenátuFAV
ZápadočeskéuniverzityvPlzni
zedne29.6.2017

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 9:00 hodin.
Přítomno: 13členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 3 hosté – viz prezenční listina.
Omluveno: 5 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Neomluveno: 0 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Ing. Balda a Ing. Havlík.

Programjednání:
1. Zahájení
2. Podmínky studia v prvním ročníku FAV
3. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni
4. Různé
a. Informace z jednání AS ZČU ze dne 28. 6. 2017
b. Informace z výjezdního zasedání Kolegia rektora a Akademického senátu ZČU v
Nečtinech
c. Další

Jednání
1.
Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedou AS FAV Ing. Baldou. Ten přivítal senátorky,
senátory a přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři - Ing. Balda a Ing. Havlík.
Nikdo z přítomných neměl námitky. Předseda AS FAV informoval také o tom, že podklady
pro projednávané body byly senátorkám a senátorům zaslány spolu s pozvánkou na dnešní
jednání.
Následovalo představení programu jednání. Jelikož nikdo z přítomných neměl návrhy na
změnu programu, přešlo se k hlasování.
Hlasování:
pro – 13,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

2.
Podmínkystudiavprvnímročníku
FAV
Děkanka FAV omluvila nepřítomné proděkany a proto tento bod představila přítomným
senátorkám a senátorům sama. Zdůraznila, že text vyhlášky je obdobný jako v minulém
roce, v podstatě se pouze změnily datumy.
Následovala diskuze:
Ing. Vaněček: Je důvod pro to, aby po konci ZS měl student získat min. 6 kreditů? Může se
tato hladina zvýšit?
RNDr. Tomiczek: Byla provedena analýza, při které bylo zjištěno, že 6 kreditů je vhodná
hranice rozdělující ty, kteří studovat chtějí, a ty, kteří nechtějí.
Děkanka FAV: V minulosti byly nastaveny různé hodnoty. Nejprve byla stanovena hodnota
20 kreditů, jak požaduje Studijní a zkušební řád, nestanoví-li děkan se souhlasem
akademického senátu fakulty jinak. To se ukázalo jako nevyhovující, proto byla hodnota
snížena až na nulu. Ani toto se však neosvědčilo, a proto byla provedena analýza, jak tuto
hodnotu optimálně nastavit. Na základě této analýzy byla před lety zvolena hodnota 6
kreditů a zatím nebyl důvod tuto hodnotu měnit.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínkystudiavprvnímročníkuFAVproakademickýrok2017/2018.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Podmínky studia v prvním ročníku FAV pro akademický rok 2017/2018 byl schválen.
Paní děkanka poděkovala přítomným senátorkám a senátorům za schválení.

3. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty aplikovaných věd
ZápadočeskéuniverzityvPlzni
Ing. Balda informoval o schválení Volebního řádu AS FAV na zasedání AS ZČU dne 28. 6.
2017. Vypsání voleb musí být vyhlášeno v červnu (s platností mandátu od 1. 1.
následujícího roku) a volby budou probíhat v listopadu. Je třeba se domluvit na týdnu, ve
kterém budou volby probíhat, a z tohoto týdne vybere volební komise dva po sobě jdoucí
dny pro tyto volby. Volební komisi jmenuje předseda AS FAV. Navrhl první kompletní týden v
listopadu (týden 6. 11. - 12. 11.), kdy budou probíhat i volby do AS ZČU.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje řádné
volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období od 1. 1.
2018do31.12.2020.Volbysebudoukonatvtýdnuod6.11.do12.11.2017.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Ing. Balda poděkoval za schválení a poděkoval bývalé předsedkyni AS FAV za poskytnutí
podkladů pro tvorbu harmonogramu voleb do AS FAV. Seznámil přítomné s
harmonogramem kroků, které je třeba v souvislosti s volbami do AS FAV zařídit. Prvním z

nich je jmenování volební komise do 3 kalendářních dnů od vyhlášení voleb.
RNDr. Tomiczek: Navrhl, že by Dr. Ing. Karel Dudáček (KIV) a RNDr. Mgr. Jakub Teska,
Ph.D. (KMA), kteří jsou ve volební komisi pro AS ZČU, mohli být v této souvislosti osloveni
předsedou AS FAV jako členové volební komise pro volby do AS FAV.
Ing. Balda seznámil přítomné s dalšími částmi harmonogramu, viz příloha tohoto zápisu.
Děkanka FAV: Termíny v poskytnutém harmonogramu z minulých voleb byly konzultovány s
OLP a měly by být z právního pohledu v pořádku.

4.
Různé
ad a. Informace z jednání AS ZČU ze dne 28. 6. 2017
RNDr. Tomiczek: Důležitý bod jednání AS ZČU z pohledu FAV bylo schválení vnitřních
předpisů FAV, které se obešlo bez připomínek. Děkuje vedení FAV za představení těchto
předpisů na zmíněném zasedání AS ZČU. Jediný problémový bod jednání se z jeho pohledu
týkal tělesné výchovy. Více informací podá zájemcům osobně. Rektor pověřil děkany FST a
FPE, aby podnikli kroky vedoucí k možnosti zřízení “Jednotného centra tělesné výchovy” pro
celou ZČU, a to do dvou let.
doc. Stehlík: Jde o to, že některé fakulty neumožňují zapisovat nejen tělesnou výchovu, ale
ani cizí jazyky. Navíc se ubírá nabídka výuky jazyků a to může být druhotným problémem
pro FAV.
Ing. Balda: Trendem je, že i na jiných pracovištích chtějí vyučovat předměty (potažmo
programy), které se již vyučují jinde. To souvisí s poklesem exportní výuky.
doc. Holubová: Plánuje se povinný tělocvik v prvním ročníku na FAV? Je snaha o
sjednocení na univerzitě? Mít alespoň možnost si ho zapsat by pro studenty bylo zajisté
atraktivní.
Děkanka FAV: Změny se oproti současnému stavu na FAV neplánují.
RNDr. Tomiczek: Bude se snažit o sjednocení podmínek pro všechny fakulty, viz jeho
působení v AS ZČU. Doplňuje, že co se týče projektů ESF a ERDF, kontrolní komise
rozhodla, že hodnocení ZČU bylo příliš přísné. Z ESF by se tedy mohly nějaké finance v
konečném důsledku pro ZČU získat.
doc. Stehlík: Informace o ESF a ERDF byly panem rektorem zaslány, jak bylo slíbeno na
schůzce s rektorem dne 5. 6. Ale AS FAV by se k nim vyjadřovat nemělo, dokud nebude k
dispozici nové hodnocení nově sestavené komise.
Ing. Balda: Doplňuje, že dalšími schválenými předpisy na posledním zasedání AS ZČU byly i
předpisy týkající se hodnocení kvality výuky.
ad b. Informace z výjezdního zasedání Kolegia rektora a Akademického senátu ZČU
v Nečtinech
RNDr. Tomiczek: První den byl informační (témata: akreditace, institucionální akreditace,
předpisy pro hodnocení kvality výuky, hospodaření ZČU, školka pro zaměstnance ZČU).
Byly představeny výsledky studie obsazenosti učeben, ze které vyšlo, že by se celá ZČU
vešla do současných prostor na zelený trojúhelník. Druhý den byla probírána metodika
rozpočtu. Doplnil informaci, že zámek Nečtiny se bude v následujících dvou letech
opravovat.
Ing. Vais: Z jakých peněz by tato oprava měla být financována?
RNDr. Tomiczek: Městu byly vráceny některé budovy spravovány ZČU, byly prodány
některé pozemky vlastněné ZČU a jsou i nějaké peníze v rezervních fondech. Takže
převážně z těchto vlastních peněz.

Děkanka FAV: Doplnila, že již je navržena metodika rozpočtu ZČU. Ale každá fakulta proti
této metodice něco namítá, každá má však jiné připomínky.
ad c. Další
Nikdo z přítomných senátorek, senátorů ani hostů neměl žádné další téma do bodu Různé.
Jednání bylo ukončeno v 9:45.
Pavel Balda
Předseda AS FAV

Zapsal 29. 6. 2017 Pavel Hájek

Přehledtrvajícíchusnesení
AS
FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v
Plzni
dne29.6.2017
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínkystudiavprvnímročníkuFAVproakademickýrok2017/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje řádné
volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období od 1. 1.
2018do31.12.2020.Volbysebudoukonatvtýdnuod6.11.do12.11.2017.

AkademickýsenátFAV,29.6.2017
Prezenčnílistina
AKADEMICKÁČÁST
Jméno

Pracoviště

1

Ing.
PavelBalda,Ph.D.

KKY

2

doc.
Ing.GabrielaHolubová,Ph.D.

KMA

3

doc.
Ing.PavelKrál,Ph.D.

KIV

4

Ing.
RomanMouček,Ph.D.

KIV

5

Mgr.
AndreaDagmarPajdarová,Ph.D.

KFY

6

doc.
RNDr.PetrStehlík,Ph.D.

KMA

7

doc.
Ing.JosefSteinberger,Ph.D.

8

RNDr.BlankaŠedivá,Ph.D.

KMA

9

RNDr.PetrTomiczek,CSc.

KMA

10

RNDr.SvětlanaTomiczková,Ph.D.

KMA

11

Ing.
PetrVaněček,Ph.D.

KIV

12

Ing.
RobertZemčík,Ph.D.

KME

Podpis

Omluven

KIV
Omluvena

Omluven

STUDENTSKÁČÁST
1

Bc.
TomášAusberger

2

Ing.
PetrBrůha

3

Ing.
PavelHájek

4

Ing.
JindřichHavlík

5

Ing.
JanŠkach

6

Ing.
JanaTurjanicová

Ukončilstudium,mandátpozastaven
dle
článku12,odst.5Volebníhoajednací
řáduASFAV

Omluvena

AkademickýsenátFAV,29.6.2017
Prezenčnílistina
HOSTÉ
Jméno

Funkcenebopracoviště

doc.Dr.Ing.VlastaRadová

DěkanátFAV

Ing.VáclavVais,Ph.D.

DěkanátFAV

doc.Ing.VáclavČada,CSc.

KGM

Podpis

Přílohazápisu:
HARMONOGRAMŘÁDNÝCHVOLEBDOAKADEMICKÉHOSENÁTUFAV
Profunkční
období1.1.2018–31.12.2020
(zpracovánodleVolebníhoajednacíhořáduASFAV)

29.6.2017–AS FAV vyhlásí obecný termín voleb (6. – 12. 11. 2017)
nejpozději 2.7.2017 – předseda AS FAV jmenuje volební komisi
od 6. 7. 2017 do 21. 10. 2017 – podávání návrhů na kandidáty (návrh může se souhlasem
navrženého kandidáta podat každý člen akademické obce)
nejpozději 6. 10. 2017 – děkanát zveřejní na elektronické úřední desce FAV abecední
seznam oprávněných voličů podle volebních částí (volební části jsou část akademických
pracovníků a část studentů)
nejpozději 16. 10. 2017 – volební komise stanoví konkrétní termíny voleb (tj. alespoň 2 po
sobě jdoucí pracovní dny v týdnu od 6. – 12. 11. 2017) pro jednotlivé volební části (volební
části jsou část akademických pracovníků a část studentů)
nejpozději 22.10.2017 – možnost podání návrhu na opravu seznamu oprávněných voličů
nejpozději 30. 10. 2017 – volební komise zveřejní na elektronické úřední desce FAV
kandidátní listiny současně s konkrétními termíny voleb a umístěním volebních místností
nejpozději 30. 10. 2017 – děkan rozhodne o návrzích na opravu seznamu oprávněných
voličů
dva po sobě jdoucí dny v týdnu 6.11.–12.11.2017 – volby
nejpozději 17. 11. 2017 – volební komise vyhlásí předběžný výsledek voleb (konkrétní
datum vyhlášení je dále označen jako datumPV)
do týdne od vyhlášení předběžných výsledků (tj. datumPV+7) – námitky proti
předběžnému výsledku voleb (k rukám předsedy volební komise)
do týdne od uplynutí lhůty k podání námitek (tj. datumPV+14) – volební komise rozhodne
o námitkách
do dvou týdnů od uplynutí lhůty k podání námitek (tj. datumPV+21) – volební komise
vyhlásí konečné výsledky voleb (zveřejněním výsledků na elektronické úřední desce FAV),
zveřejněním zaniká volební komise
Pavel
Balda
28.
6.
2018

