Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 19. 11. 2008 v
místnosti UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 12 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.
Jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá.
Předseda AS FAV ZČU M. Brandner zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty.

Program zasedání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Prezence
A3. Jmenování skrutátorů
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu
B2. Schválení Výroční zprávy o činnosti FAV ZČU za rok 2007
B3. Schválení Podmínek k přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních
programech FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010
B4. Pravidla pro rozpočet 2009
B5. Závěrečná zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2008/09
B6. Operační program VaVpI
C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné a zahájil schůzi

•

omluvil nepřítomné senátory Geršla V. a Lávičku M.

k bodu A2. -- Prezence
Radová

•

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

k bodu A3. -- Jmenování skrutátorů
•

jako skrutátorky byly jmenovány senátorky Hadašová a Šedivá

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

seznámil přítomné s navrženým programem.

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

k bodu B2. -- Schválení Výroční zprávy o činnosti FAV ZČU za rok 2007
Vais
•

oznámil, že do schvalované verze byly zapracovány všechny došlé připomínky, připomínka
senátorky Radové, která se týkala formátu výpisu publikační činnosti, byla postoupena
přímo panu prorektorovi Rychlíkovi k řešení.

Návrh na usnesení 2008/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2007.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0
Výroční zpráva o činnosti FAV ZČU za rok 2007 byla schválena.

k bodu B3. -- Schválení Podmínek k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2009/2010
Tesková
•

seznámila přítomné s podmínkami pro přijímání studentů do navazujícího studia pro
akademický rok 2008/2009.

Šedivá
•

poznamenala, že uchazeč by měl k přijímacímu řízení přinést bakalářskou práci.

Návrh na usnesení 2008/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B4. -- Pravidla pro rozpočet 2009
Vais
•

přednesl zásady pro tvorbu rozpočtu. Konstatoval, že FAV kopíruje pravidla ZČU a uvedl,
že se od loňských téměř neliší.

Vavřička
•

dotázal se na míru dodržování výše uvedených pravidel

Vais
•

uvedl, že míra dodržování pravidel je velmi vysoká

Šedivá
• dotázala se na plánované investiční akce
Vais
•

uvedl, že letos katedry FAV nevznesly v tomto směru žádné požadavky

Křen
•

uvedl, že investiční akce mohou být jednak na úrovni FAV nebo ZČU. Investiční akce
ZČU, která se přímo dotýká FAV, je plánována a jedná se o výstavbu velína nad vchodem
FAV.

Návrh prohlášení 2008/17
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro rozpočet 2009 vyplývající
z rozhodnutí rektora č. 28R.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B5. -- Závěrečná zpráva o přijímacím řízení na FAV ZČU v Plzni pro
akademický rok 2008/09
Tesková
seznámila s přijímacím řízením za rok 2008/2009.
Otta
•

kolik lidí přišlo na FAV z jiných škol?

Křen
•

asi 15 % studentů nepochází z FAV

Šedivá
•

jaká byla úspěšnost 2. kola přijímaček?

Tesková
•

byla velmi vysoká, ze 120 přihlášených se nakonec dostavilo asi 100 studentů, 20 bylo
přijato bez zkoušky a přibližně 50 studentů zkoušky složilo

Tomíczek
•

jaký je podíl kombinovaných studentů?

Tesková
•

bylo to téměř 100 studentů, což je přibližně čtvrtina uchazečů

Návrh na usnesení 2008/18
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal Závěrečnou zprávu o přijímacím řízení na FAV
ZČU v Plzni pro akademický rok 2008/09 a s jejím zněním souhlasí.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.

k bodu B6. – Operační program VaVpI
Weinreb
• seznámil přítomné se záměry FAV vzhledem k VaVpI.

k bodu C. – Různé
Křen
•

sdělil, že Prof. Stanislav Míka požádal o uvolnění z funkce člena vědecké rady FAV.
Novým členem je navržen Doc. Václav Čada.

Návrh na usnesení 2008/19
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění Prof. Stanislava Míky z vědecké rady
FAV a zároveň schvaluje přijetí Doc. Václava Čady do vědecké rady FAV.
Hlasování: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0 Návrh byl schválen.
Křen
•

sdělil, že pan kvestor byl seznámen s problémem odcizování popř. poškozování jízdních
kol, parkovaných před budovou FAV. Ten vidí problém jako jednoduše řešitelný.

Křen
•

sdělil, že částka, vyhrazená prorektorem Doc. Ježkem na ocenění publikací (3.5 mil.)
nebyla zcela vyčerpána a bude „rozpuštěna“ mezi fakulty (FAV z toho 915 tis.) a následně
pak mezi katedry.

Vais
•

seznámil s průběhem prací instalace klimatizací v katedrálním objektu FAV a přednesl
důvody termínů, které sdělilo provozní oddělení.

Brandner
• dotázal se na možnost úprav přednáškových prostor v budově FAV (umyvadla za tabulí,
apod.).

Marek Brandner
předseda AS FAV

Zapsal: 19. 11. 2008

Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni
dne 19.11.2008
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Návrh na usnesení 2008/15
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Výroční zprávu o činnosti FAV za rok 2007.

Návrh na usnesení 2008/16
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010.

Návrh prohlášení 2008/17
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro rozpočet 2009 vyplývající
z rozhodnutí rektora č. 28R.

Návrh na usnesení 2008/18
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal Závěrečnou zprávu o přijímacím řízení na FAV
ZČU v Plzni pro akademický rok 2008/09 a s jejím zněním souhlasí.

Návrh na usnesení 2008/19
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje uvolnění Prof. Stanislava Míky z vědecké rady
FAV a zároveň schvaluje přijetí Doc. Václava Čady do vědecké rady FAV.

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 19.11.2008
Zaměstnanci FAV:
#

Pracoviště

Jméno

Účast

1

KMA

Brandner M.

přítomen

2

KMA

Daněk J.,

přítomen

3

KMA

Lávička M.,

omluven

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.

přítomen

6

Otta J.

přítomen

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkanka FAV pro vzdělávací činnost

Ing. Václav Vais, Ph.D

tajemník FAV

Ing. Josef Weinreb, CSc.

VaVpI manager

