ZÁPIS ZE SCHŮZE AS FAV ZČU
V PLZNI, KTERÁ SE
KONALA 13.1.2010
V MÍSTNOSTI UV 115
OD 15:00 HOD.

AS FAV ZČU

Přítomno: 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 7 hostů - 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.
Protože šlo o první jednání senátu v novém složení (po volbách), řídil jednání do zvolení předsedy
senátor Melichar, designovaný děkanem FAV.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Tůma a Heidler.

Jednání zahájil předsedající senátor Melichar, který uvítal senátory i hosty.
Senátorka Radová navrhla zařazení položky „Návrhy na zastoupení členů akademické obce FAV v
komisích AS ZČU.“ jako čtvrtého bodu programu.
O navržených změnách programu bylo hlasováno.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh byl schválen.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka AS FAV.
2. Schválení podmínek k přijímání ve studiu do navazujících magisterských programů.
3. Projednání nové akreditace doktorských studijních programů FAV (kromě programu
Matematika).
4. Návrhy na zastoupení členů akademické obce FAV v komisích AS ZČU.
5. Různé.
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JEDNÁNÍ
BOD 1. VOLBA PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY A TAJEMNÍKA AS FAV
Melichar


Navrhuje volební komisi ve složení Tůma, Heidler, Nový



Dává hlasovat

Hlasování:

pro 16, proti 0, zdržel se 0

Melichar


žádá plénum o návrhy na funkci předsedy AS FAV

Navrženi


Radová



Tomiczek



Herout – kandidaturu nepřijal

Volba předsedy byla provedena tajným hlasováním. Výsledek hlasování


Tomiczek – 4 platné hlasy



Radová – 11 platných hlasů



1 hlas neplatný

Předsedající senátor Melichar poděkoval senátorům a předal řízení schůze nově zvolené předsedkyni
Radové.
Radová


vyzvala plénum o návrhy na funkci místopředsedy AS FAV

Navrženi


Tomiczek (navrhla Radová)



Brada (navrhl Tůma) – kandidaturu nepřijal

Volba místopředsedy byla provedena tajným hlasováním. Výsledek hlasování


Tomiczek – 15 platných hlasů
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1 hlas neplatný

Volby dále pokračovaly volbou tajemníka AS FAV.
Navrženi


Tůma – kandidaturu nepřijal



Vavřička – kandidaturu nepřijal



Nový – kandidaturu nepřijal



Kolingerová – kandidaturu nepřijala



Brada – po zvážení kandidaturu přijal

Volba tajemníka byla provedena tajným hlasováním. Výsledek hlasování


Brada – 14 platných hlasů



2 hlasy neplatné

Radová


Podle jednacího řádu je třeba zvolit celé předsednictvo, do kterého patří po jednom zástupci
z akademické a studentské části AS FAV.

Brada:


Musí to být jiné osoby, než předseda, místopředseda a tajemník?

Radová


ano

Radová:


Navrhuje kolegu Dupala – nepřítomen, proto návrh odložit volbu na příští schůzi AS FAV.



Návrh odsouhlasen.

Studenti


Za studentskou komoru zvolena K.Hadašová.

Závěr
Předsedkyní AS FAV byla zvolena V.Radová. Místopředsedou AS FAV byl zvolen P.Tomiczek.
Tajemníkem AS FAV byl zvolen P.Brada. Volba člena předsednictva AS FAV z řad akademické části
senátu bude provedena na příští schůzi. Za studentskou komoru byla do předsednictva AS FAV zvolena
kolegyně Hadašová.
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BOD 2: SCHVÁLENÍ PODMÍNEK K PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU DO
NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ
Předkládající proděkanka Tesková seznámila členy AS FAV se základními body podmínek.
Tesková


Informuje, že jsou předkládány podruhé kvůli změně formulace o doplňujících podmínkách
do st.programu Inženýrská informatika, a shrnula úpravy oproti minulé verzi.



Cituje §49 Zákona o vysokých školách „(…) fakulta může stanovit další podmínky (…) též
podmínky příbuznosti studijních oborů …“ – navrhovaná upravená formulace je v souladu
s tímto zněním, snaha o srozumitelnost podmínek, pro uchazeče by neměl být problém
doložit absolvování předmětů.



Ohledně oboru Matematika a management – text (str.2 Podmínek) je informativní formulace,
dle vyjádření MŠMT nutná v podmínkách.

Ptáček


Námitka – pokud do st.programu není přijímáno dle 2. kritéria (přijetí na základě úspěšného
vykonání přijímací zkoušky), neumožňujeme studentovi vykonat přijímací zkoušku. Student,
který neabsolvoval předměty pokrývající znalosti (nemůže je doložit) ale znalosti má (např.
samostudiem) je tímto diskriminován.

Tesková:


Oborová rada potvrzuje přijetí, ale nemůže předepsat konání přijímacích zkoušek, pokud
nejsou v podmínkách přijímání.

Vais:


Je úsilí s organizací přijímacích zkoušek vyváženo potenciálním přijetím “jednoho” uchazeče?
Na vedení FAV byla situace diskutována, stanovisko je, že takovéto situace jsou výjimečné a
neodůvodňují pořádání přijímacích zkoušek.

Brada:


Vždy je možnost podat odvolání k děkanovi fakulty, tím se tyto individuální případy vyřeší.

Tesková:


Dále platí, že formulace “doložení (…) absolvování předmětů, které pokrývají znalosti
povinných předmětů bakalářského studijního oboru” nespecifikuje formu předmětu,
dovoluje např. certifikátové kurzy apod.
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Radová:


Navrhuje hlasovat

Návrh na usnesení 2010/01:
“Akademický senát AS FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/2011.”
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 1

Návrh byl schválen.

BOD 3. PROJEDNÁNÍ NOVÉ AKREDITACE DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ FAV (KROMĚ PROGRAMU MATEMATIKA)
Radová


Materiály členové senátu dosud neobdrželi

Křen


Byly odeslány v pátek, pravděpodobně technické zdržení

Šimandl


(shrnuje obsah materiálu „zpatra“ slovně) Tento rok končí akreditace stávajících doktorských
programů, zvažováno zda doktorské studium prodloužit na 4 roky místo dosavadních 3 let.
Prodloužení vyžaduje akreditaci nových programů (nestačí prodloužení akreditace
stávajících). Programy předkládané k akreditaci jsou nicméně totožné se stávajícími; názvy,
personální obsazení, předměty zůstávají stejné. Podobně postupovaly např. ČVUT, MFF UK.

Křen


Otázka délky programu – akreditační komise pod vlivem vývoje zřejmě nyní považuje za
standardní právě 4-leté doktorské studium. Disertace jsou typicky předkládány k obhajobě po
4 letech (dřívější obhajoba = výjimka).

Kolingerová


Jaké má změna finanční důsledky?

Vais


Rozpočet pro 2010 ještě neznámý, principy (interní granty) otevírají prostor financování
především studentů. I v případě, že by se stipendium „rozmělnilo“ prodloužením standardní
délky studia, prostředky na specifický výzkum jsou cíleny na doktorandy, tj. zřejmě bude
z čeho stipendia hradit.
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Tomiczek


Pracovní materiál vlády – MŠMT pravděpodobně počítá (v koeficientech) se 4-letým
doktorským studiem

Kolingerová


Podává návrh odložit hlasování o nové akreditaci doktorských studijních programů na příští
schůzi senátu.

Křen


Senát akreditační materiál pouze projednává, neschvaluje; materiály členům senátu částečně
známy z přípravy na katedrách. Slibuje, že materiál bude členům AS FAV přístupný na
stránkách FAV, senátoři mohou podat případné připomínky prostřednictvím členů Vědecké
rady FAV

Šimandl


20.ledna bude akreditační materiál schvalovat Vědecká rada FAV.

Radová


Není tedy třeba hlasovat, stačí zápis.

Závěr
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal nové akreditace doktorských studijních programů FAV
(kromě programu Matematika). Materiály budou do pátku 15.1.2010 zveřejněny na webových
stránkách FAV, kde se s nimi členové senátu mohou seznámit.

BOD 4: NÁVRHY NA ZASTOUPENÍ ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE FAV
V KOMISÍCH AS ZČU
Radová


Komise byly vytvořeny následující:
o Legislativní – předseda Bednář (FPR)
o Rozpočtová – předseda Kopeček (FST)
o Pro studim a pedagogickou činnost – předseda Sadílek (FPE)
o Pro strategii – předseda Tomiczek (FAV)



Předsedové mají do 14 dnů předložit seznamy členů, akademické senáty fakult je mají
navrhnout.
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Hadašová


Do pedagogické komise navržen J.Kohout, doktorand KFY

Vais


Rozpočtová komise bude v tomto období důležitá, kvůli možné snaze měnit pravidla
rozpočtování z různých míst. Je dobré mít v komisi zástupce a tím i možnost se k návrhům
vyjadřovat

Radová


Komise často připravují pravidla financování / rozpočtování



Navrhuje na členství v ekonomické komisi kolegu Janečka

Tomiczek


Navrhuje na členství v ekonomické komisi kolegu Lávičku

Vavřička


Kolik je třeba navrhnout členů?

Radová


Z každé fakulty jeden zástupce, kvůli hlasovacím mechanismům



Vzhledem k nepřítomnosti kolegy Lávičky doporučuje
o Návrhy do všech komisí podávat do pátku 15.1.2010.
o Hlasování o zástupcích akademické obce FAV v komisích AS ZČU bude následně
provedeno per rollam.

Závěr
Návrhy členů komisí AS ZČU z řad členů FAV budou podávány do pátku 15.1.2010 k rukám
předsedkyně AS FAV, hlasování o zástupcích bude provedeno následně per rollam.

BOD 5. RŮZNÉ
Tomiczek


Informace: kolegyně Radová byla zvolena místopředsedkyní AS ZČU v Plzni (předsedou kolega
Dokoupil, FPE, tajemníkem kolega Bartoň, FST)
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Radová


Informace: v předsednictvu AS ZČU jsou delegování zástupci všech fakult, za FAV kolega
Janeček

Křen


Informace: příští schůze AS ZČU bude dle termínovníku v březnu, na programu jednání o
rozpočtu.

Radová


Na programu příští schůze bude mj. také muset být vyhlášena volba kandidáta na děkana
fakulty. Funkční období stávajícího děkana (prof. Křen) končí 31. října 2010, nejdříve 9 a
nejméně 7 měsíců před tímto datem musí senát vyhlásit volby kandidátů na děkana. První
kolo volby se tedy bude konat pravděpodobně v červnu 2010.

Vais


Informace: senát fakulty schvaluje rozpočet, do 14 dnů po schválení rozpočtu ZČU jeho návrh
připraví DFAV. Dle dostupných informací má kvestor ZČU návrh rozpočtu připraven, je
otázkou, zda a v jaké podobě bude schválen. Není tedy zatím známo, kdy se bude schvalovat
rozpočet FAV.

Hartl (host)


Studenti by si měli zvolit zástupce do kolegia děkana

Křen


Byli na to upozorněni, zástupce nemusí být z členů AS FAV, jméno zástupce nutno oznámit
sekretářce děkana.

Geršl (host)


V minulých dvou obdobích funkce studentů v kolegiu nesplývaly s členstvím v AS FAV

Tůma


Vznesl dotaz, zda ZČU kupuje bývalou budovu koncernu Škoda (informace v médiích), a zda
to má dopad na rozpočet univerzity.

Radová


Oficiální informace z AS ZČU z doby, kdy odstupoval děkan Cabada: koupě se bude
projednávat až s novým děkanem FF

Křen, Vais, Hadašová


Informace o stavu věci se různí, je třeba vyčkat.
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Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 16:15.

Zapsal 13.1.2010

Přemysl Brada

Příští jednání AS FAV je plánováno na 17.3.2010
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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 13. 1. 2010
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2010/01
“Akademický senát AS FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV ZČU v Plzni pro akademický rok 2010/2011.”
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 1

Návrh byl schválen.

Závěr 2010/01
Předsedkyní AS FAV byla zvolena V.Radová. Místopředsedou AS FAV byl zvolen P.Tomiczek.
Tajemníkem AS FAV byl zvolen P.Brada. Volba člena předsednictva AS FAV z řad akademické části
senátu bude provedena na příští schůzi. Za studentskou komoru byla do předsednictva AS FAV zvolena
kolegyně Hadašová.

Závěr 2010/02
Akademický senát FAV ZČU v Plzni projednal nové akreditace doktorských studijních programů FAV
(kromě programu Matematika). Materiály budou do pátku 15.1.2010 zveřejněny na webových
stránkách FAV, kde se s nimi členové senátu mohou seznámit.

Závěr 2010/03
Návrhy členů komisí AS ZČU z řad členů FAV budou podávány do pátku 15.1.2010 k rukám
předsedkyně AS FAV, hlasování o zástupcích bude provedeno následně per rollam.
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PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 13.1.2010
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Radová Vlasta, Doc. Dr. Ing.

KKY

přítomna

2

Brada Přemysl, Ing. MSc. Ph.D.

KIV

přítomen

3

Tomiczek Petr, RNDr. CSc.

KMA

přítomen

4

Dupal Jan, Doc. Dr. Ing.

KME

omluven

5

Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.

KKY

přítomen

6

Kolingerová Ivana, Doc. Dr. Ing.

KIV

přítomna

7

Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

8

Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

9

Janeček Eduard, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

10

Melichar Jiří, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

11

Nový Pavel, Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

12

Tůma František, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

Studentská část
1

Hadašová Kristýna, Bc.

přítomna

2

Otta Josef, Ing.

omluven

3

Ptáček Martin, Bc.

přítomen

4

Peterka Lukáš, Bc.

přítomen

5

Fišer Martin, Bc.

přítomen

6

Heidler Václav, Bc.

přítomen
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Hosté
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

proděkan FAV pro vědu a výzkum

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkanka FAV pro vzdělávací činnost

Dr. Ing. Karel Dudáček

proděkan FAV pro vnější vztahy

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Vladimír Geršl

student

Pavel Hartl

student
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