Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 1. 10. 2008 v místnosti
UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 15 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina
Omluveni: 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 Hartl a Vimmr.
Předseda AS FAV ZČU M. Brandner zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty. Současně
oznámil změnu ve složení AS, kdy se P. Herout vzdal funkce senátora z důvodu pověření jinými
úkoly. Mandát přechází na náhradníka V. Vavřičku. S odchodem P. Herouta se současně uvolnila
funkce tajemníka AS FAV.

Program jednání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Prezence
A3. Jmenování skrutátorů
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu
B2. Volba tajemníka AS FAV
B3. Úprava stipendijního systému na FAV ZČU
B4. Projednání výroční zprávy FAV ZČU za rok 2007
B5. Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2009/2010
B6. Změny personálního obsazení vědecké rady FAV ZČU
B7. Návrh delegáta FAV ZČU do Rady vysokých škol
C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi

•

omluvil nepřítomné senátory Geršla V. a Kadlece M. a nepřítomného zástupce vedení FAV
profesora Šimandla

k bodu A2. -- Prezence
Radová
•

konstatovala, že je přítomno 16 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný

k bodu A3. -- Jmenování skrutátorů
•

jako skrutátoři byli jmenováni senátoři Hartl a Vimmr

k bodu B1. -- Schválení navrženého programu
M. Brandner
•

seznámil přítomné s navrženým programem.

Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0

k bodu B2. -- Volba tajemníka AS FAV
•

byla navržena volební komise ve složení Hartl, Tůma a Vimmr

Hlasování: pro - 13, proti - 0, zdržel se – 3 Volební komise byla schválena.
•

Na funkci tajemníka byl navržen Vavřička, který s kandidaturou souhlasí.

Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 1 Návrh byl schválen.

k bodu B3. -- Úprava stipendijního systému na FAV ZČU
Vais
•

seznámil s navrženými úpravami částek na prospěchové stipendium. Je to navýšení
progresivní, tj. nejvyšší procentní nárůst je v nejvyšší kategorii, nejnižší se zvyšuje o jednu
třetinu. Nové částky v jednotlivých kategoriích: 3000 Kč, 2250 Kč, 1350 Kč, 600 Kč.
Předpokládané zvýšení nákladů za akademický rok je cca 300.000 Kč.
Konstatoval, že se vedení FAV zabývalo námětem AS FAV na zvýšení stipendií
doktorandů. Plošné zvýšení všech doktorských stipendií o 500 Kč by znamenalo roční
nárůst celkových nákladů o cca 500.000 Kč. Tento návrh byl předložen k projednání
kolegiu děkana. To realizaci nedoporučilo s tím, že by se významně snížila část prostředků,
které jsou rozdělovány oborovými radami na základě výsledků studia.

Otta
•

otázal se na možnost placení sociálních dávek za doktorandy vzhledem k rostoucí inflaci

Vais
•

není to systémové

Křen
•

může to fungovat kontraproduktivně. Příjmy doktorandů nejsou tvořeny jen řádným
stipendiem, jsou tam i zdroje z prací na projektech a z aktivit na katedrách

k bodu B4. -- Projednání výroční zprávy FAV ZČU za rok 2007
Vais
•

Otta
•

prezentoval výroční zprávu. Konstatoval, že toto zasedání nebude VZ schvalovat, protože
dosud nebyla projednána Vědeckou radou FAV. Cílem tohoto jednání je včas odhalit
případné názorové neshody před jejím schvalováním. Poté požádal AS o názor k některým
bodům (zejména k prestižním aktivitám kateder i jednotlivců vykazovaným v INISu)
dotázal se na postup budování bezbariérových přístupů na ZČU a konstatoval, že
nepokračují

Připomínky k výroční zprávě je třeba podat do 8. 10. 2008!

k bodu B5. -- Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV
ZČU pro akademický rok 2009/2010
Tesková
•

seznámila s organizací a pravidly přijímacího řízení do bakalářského studia v příštím roce a
vysvětlila důvody, proč bylo navrženo, aby se v příštím roce nekonaly přijímací zkoušky

Návrh na usnesení 2008/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky pro přijetí do studia v bakalářských
studijních programech na FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B6. – Změny personálního obsazení vědecké rady FAV ZČU
Křen
•

přednesl návrh na uvolnění Doc. Ing. Stanislava Racka, CSc. z Věd. rady FAV, který
požádal o uvolnění z této funkce. Současně navrhl doplnit Věd. radu FAV Prof. Ing.
Václavem Matouškem, CSc. a to od 1.10.2008.

Návrh na usnesení 2008/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění Doc. Ing. Stanislava Racka, CSc.
z Vědecké rady FAV a schvaluje jmenování Prof. Ing. Václava Matouška, CSc. do Vědecké rady
FAV.
Hlasování: pro - 15, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B7. – Návrh delegáta FAV ZČU do Rady vysokých škol
Brandner
• navrhl senátora Lávičku, který s kandidaturou souhlasil
Návrh na usnesení 2008/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje, aby Akademický senát ZČU v Plzni delegoval
RNDr. Miroslava Lávičku, PhD, jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni do
akademického sněmu Rady vysokých škol.
Hlasování: pro - 14, proti - 0, zdržel se – 1 Návrh byl schválen.

k bodu C. – Různé
Tesková
• přednesla zprávu o průběhu a výsledcích přijímacího řízení v letošním roce
Tomiczek
• upozornil na možnost stáží studentů ze středních škol
Lávička
• pochválil zřízení oboru stavitelství na KME
Vais
• konstatoval, že KME se podařilo najít díru na trhu, a prohlásil, že kdo najde další, mohl by
dostat odměnu
Otta
• navrhl jednat o zabezpečení prostoru pro jízdní kola před vchodem do FAV/FST před
krádežemi
Křen
• sdělil, že v této věci bude jednat s kvestorem ZČU
Vavřička
• upozornil, že již druhý rok po sobě zahajuje FAV zimní semestr přesně na týden stavebními
úpravami objektu (instalace klimatizací), které z katedrálních objektů dělají staveniště.
Požádal, aby bylo ověřeno, zda je tento postup z hlediska provozního oddělení
nevyhnutelný
Brandner
• navrhl, aby zástupci senátu a děkanátu FAV (Brandner, Vais, Vavřička) postup prací
projednali s provozním oddělením z hlediska plánování dalších úprav objektu
Křen
• doporučil, aby jednání s provozním oddělením nebyla vedena konfrontačně vzhledem další
možné spolupráci

Marek Brandner
předseda AS FAV
Zapsal: 1. 10. 2008 Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni
dne 1.10.2008
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2008/12
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje podmínky pro přijetí do studia v bakalářských
studijních programech na FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010.
Usnesení 2008/13
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění Doc. Ing. Stanislava Racka, CSc.
z Vědecké rady FAV a schvaluje jmenování Prof. Ing. Václava Matouška, CSc. do Vědecké rady
FAV.

Usnesení 2008/14
Akademický senát FAV ZČU v Plzni navrhuje, aby Akademický senát ZČU v Plzni delegoval
RNDr. Miroslava Lávičku, PhD, jako zástupce Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni do
akademického sněmu Rady vysokých škol.

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 1.10.2008
Zaměstnanci FAV:
#

Pracoviště

Jméno

Účast

1

KMA

Brandner M.

přítomen

2

KMA

Daněk J.,

přítomen

3

KMA

Lávička M.,

přítomen

4

KKY

Melichar J.,

přítomen

5

KKY

Radová V.,

přítomen

6

KKY

Schlegel M.,

přítomen

7

KFY

Slavík J.,

přítomen

8

KMA

Šedivá B.,

přítomen

9

KMA

Tomiczek P.,

přítomen

10

KKY

Tůma F.,

přítomen

11

KIV

Vavřička V.,

přítomen

12

KME

Vimmr J.

přítomen

Studenti FAV:
#

Jméno

Účast

1

Dvořák P.

přítomen

2

Geršl V.

omluven

3

Hadašová K.

přítomen

4

Hartl P.

přítomen

5

Kadlec M.

omluven

6

Otta J.

přítomen

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Lukáš Pittr

studentská komora AS ZČU

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkanka FAV pro vzdělávací činnost

Ing. Václav Vais, Ph.D

tajemník FAV

Ing. Jaroslav Toninger

děkanát FAV

