Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 7.12.2011

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:02 hodin.
Přítomno: 12 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 9 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 0 členů AS FAV ZČU
Neomluveno: 5 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Fajta, Nový.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Informace o volbách do AS FAV a do AS ZČU
3. Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FAV pro
akademický rok 2012/2013
4. Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu „Aplikované
vědy a informatika“, studijního oboru „Aplikovaná a inženýrská fyzika“
5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV na rok 2012
6. Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV pro rok 2012
7. Aktuální informace v souvislosti s projektem NTIS a CTPVV
8. Zhodnocení činnosti AS FAV v období 2010/2011
9. Různé
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JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání pléna AS FAV zahájila jeho předsedkyně Vlasta Radová. Na úvod přivítala přítomné zástupce
vedení fakulty a nově zvolené členy AS FAV pro příští volební období.
Dále představila program jednání, ve kterém byl oproti rozeslanému programu přidán bod „Zásady
pro tvorbu rozpočtu“ a bod „Informace o volbách“ byl přesunut na začátek jednání. Předsedkyně dala
hlasovat o upraveném programu.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Program jednání byl schválen.

2. INFORMACE O VOLBÁCH DO AS FAV A DO AS ZČU
Dudáček (místopředseda volební komise): Informuje o výsledcích voleb a jménech zvolených
senátorů. Studentská komora AS FAV má 6 členů, do voleb bylo přihlášeno pouze 5 kandidátů, budou
se proto konat doplňovací volby. V případě voleb do studentské komory AS ZČU bylo rozhodnuto
losem o výsledném pořadí kandidátů se shodným počtem hlasů. Celkové statistiky o volební účasti
odpovídají volbám v minulých letech. Dr. Dudáček konstatuje, že volby proběhly hladce, a protože
nebyly vzneseny žádné námitky, byly jejich výsledky již zveřejněny.
Radová: Děkuje Dr. Dudáčkovi za informaci a dodává, že termín pro doplňovací volby do studentské
komory AS FAV je stanoven na 14. a 15.12.2011. Dále žádá děkana FAV, aby v souladu s volebním a
jednacím řádem AS FAV svolal první zasedání nově zvoleného akademického senátu FAV.

3. PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH FAV PRO AKADEMICKÝ ROK
2012/2013
Radová: Žádá o úvodní informace k tomuto bodu děkana FAV doc. Vávru a omlouvá proděkanku
Netrvalovou, která se omluvila z jednání senátu kvůli výuce,
Vávra: Stručně konstatuje, že podmínky jsou v podstatě stejné jako v minulých letech.
Tomiczek: Proč jsou u programu ININ specifikovány dodatečné podmínky, které by např. absolvent
matematické analýzy nemusel splňovat?
Vávra: Důvodem je zejména fakt, že mnoho bakalářských oborů má slovo „informatika“ v názvu a je
proto snaha odfiltrovat uchazeče, kteří by měli problémy absolvovat navazující studium na FAV.
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Radová: Další otázky nejsou, navrhuje hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení AS FAV 2011/17:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje „Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV pro akademický rok 2012/2013“.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení a Podmínky k přijetí ke studiu byly schváleny.

4. ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI AKREDITACE
BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU „APLIKOVANÉ VĚDY A
INFORMATIKA“, STUDIJNÍHO OBORU „APLIKOVANÁ A INŽENÝRSKÁ
FYZIKA“
Vávra: Stručně představuje žádost, jde o reakreditaci s minimálními změnami. Konstatuje, že obsah
studijního programu byl již předjednán mezi příslušnými katedrami.
Radová: Vyzývá k dotazům – žádné nebyly vzneseny. Navrhuje hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení AS FAV 2011/18:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení platnosti
akreditace bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Aplikovaná a
inženýrská fyzika, a nemá k těmto materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

5. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAV NA ROK 2012
Vávra: Předkládaná aktualizace odráží změnu struktury textu dlouhodobého záměru, tak jak byla
upravena v DZ ZČU, a omezení daná nasměrováním projekty NTIS a CTPVV. Dále komentuje
jednotlivé prioritní oblasti v dlouhodobém záměru:
P1 – Je potřeba umět včas indikovat a řešit problémy.
P2 – Kromě ECTS je potřeba sledovat také nově připravený národní program kvalifikací, ohledně
jeho zahrnutí do DZ vedení fakulty volí strategii vyčkat na vývoj v rámci ZČU a soustředit se na
dotažení ECTS.
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P3 – Není třeba komentovat.
P4 – Probíhají rozbory středních škol z pohledu úspěšnosti studia jejich absolventů, fakulta se
bude podle výsledků orientovat na oslovování zejména těch škol, odkud přicházejí stabilní a dobří
studenti, s cílem čelit nepříznivému demografickému vývoji. Prozatím rozbory staví na výsledcích
v matematice a jazykových znalostech. V oblasti kontaktů s ekonomickými subjekty (firmami)
bude snaha navazovat co nejvíce kontaktů, protože úspěšnost dotažení do hmatatelných
výsledků je malá.
P5 – Není třeba komentovat.
P6 – Problematika především v gesci univerzity, která má právní subjektivitu.
P7 – S podporou již bylo započato a předpokládá se pokračování: děkanát FAV uděluje
vyjíždějícím studentům dodatečná stipendia, která slouží k úhradě cca poloviny stravného, a
motivuje garanty mobilit na katedrách (bonusy za výjezdy delší než 3 měsíce a za počty
člověkoměsíců).
P8 – Připravuje se ocenění režijních nákladů (full-cost model). --- Doplňuje Vais, tajemník FAV:
Proces přípravy na tento model běží na úrovni ZČU, potřebujeme schopnost korektně počítat
režii pro všechny projekty, nejen evropské.
P9 – Není třeba komentovat.
P10 – Je třeba určit, k čemu mají být analýzy určeny (viz např. kontakty se středními školami).
Budou činěny konkrétní kroky pro navazování kontaktu s absolventy, hmotnou podporou se míní
např. podíl fakulty při financování účasti na letní škole jazyků. Přijímací řízení - výsledky první
fáze mají být v březnu. Ohledně úrovně vědecké práce se budeme orientovat jak na ukazatele „za
které jsou peníze“ tak také „jak nás okolí respektuje“, např. členství ve vědeckých radách.
Ohledně přehledu ukazatelů doc. Vávra konstatoval, že mnohé jsou v gesci přímo univerzity. Naše
ukazatele jsou zvoleny tak, aby jejich naplnění fakulta byla schopna garantovat.
Na závěr doc. Vávra požádal AS FAV, aby předloženou aktualizaci DZ FAV oficiálně schválil v souladu
se zvyklostmi, i když to zákon ani jiný předpis výslovně nevyžaduje.
Tomiczek: Informuje, že na AS ZČU byla schválena podpora full-cost modelu. Dále se ptá, zda by
mohl doc. Vávra podat podrobnější informace ke start-up grantům zmíněným v prioritě 3, neboť tyto
granty již rok běží.
Vávra: Start-up granty slouží k financování budoucích výsledků, problém je, z čeho vycházet při
přidělování finančních zdrojů na tyto granty a jaké mají být důsledky při jejich neplnění. Vedení
fakulty chce mít v těchto otázkách jasno na konci roku 2012 na základě získaných zkušeností.
Herout: Došlo k posunu termínu předkládané aktualizace, obvykle byla připravována v dubnu na
průběžný rok, nyní je v režimu, v jakém by měla normálně být (aktualizace připravována na
následující rok). Jde o shodu okolností nebo je vedení FAV vhodně proaktivní?
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Vávra: Jde o soulad s univerzitními termíny, vedení univerzity doporučuje předložit aktualizaci do
konce roku resp. nejpozději před schvalováním rozpočtu fakulty.
Radová: V textu aktualizace DZ FAV jsou překlepy, prosím o jejich opravu.
Radová: Dává hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení AS FAV 2011/19:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FAV na
rok 2012.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení a aktualizace dlouhodobého záměru FAV na rok 2012 byly schváleny.

6. ZÁSADY PRO TVORBU ROZPOČTU FAV PRO ROK 2012
Vais: Představuje předkládané zásady, které se řídí stejnými principy jako zásady na ZČU (tj.
výkonové financování) používané v minulosti. Změny oproti loňskému roku jsou minimální:



Na úrovni ČR zanikají některé ukazatele, na úrovni ZČU se stanovují pravidla odrážející tyto
změny.
Financování nezpůsobilých nákladů NTIS – zdroje se počítají podle výsledků, které jsou
připisovány dle úvazků pracovníků (školitelů, jejich doktorandů) již alokovaných na NTIS;
navíc budou použity prostředky převedené z roku 2011. Pokud by takto získané zdroje
nestačily, budou další získány z rozpočtů kateder podle full-time ekvivalentu úvazků
pracovníků alokovaných na NTIS.

Radová: Doplňuje, že toto jsou zásady tvorby rozpočtu, rozpočet jako takový bude schvalován
akademickým senátem v nově zvoleném složení na jaře 2012.
Janeček: Informuje, že nově je přidán ukazatel „K“, přičemž na ZČU může být motivace k jinému
způsobu rozdělení než by vyhovovalo FAV. Formulace, že rozpočet z pohledu tohoto ukazatele bude
tvořen „dle pravidel ZČU“ se mu proto nezdá vhodná.
Vais: Bohužel není možné napsat konkrétní formulace, vzorce nebo čísla, protože chybí podkladová
data a algoritmy.
Janeček: Nicméně na celostátní úrovni je skladba ukazatele již známa.
Vávra: Dle dosavadních jednání na úrovni kolegia rektorky se na ZČU počítá s respektováním pravidel
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podle zatím dostupných údajů se zdá, že by nemělo
dojít k problémům.
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Tomiczek: Na webu NTIS by měl být dohledatelný seznam pracovníků projektu včetně doktorandů,
vzhledem k tomu, že jsou na ně již čerpány prostředky. Proč tomu tak není?
Vais: V principu je to pravda, teď jde nicméně pouze o školitele – doktorandi jsou přiřazeni implicitně
přes své školitele. Informace o tom, na které pracoviště jsou alokováni, je v IS/STAG.
Kolingerová: Jde o doktorandy zaměstnané na úvazek, nebo o paušálně vedené podle školitele?
Křen: Úvazkoví mají být uváděni určitě, ostatní nejsou vedeni paušálně, kmenové pracoviště
doktoranda nemusí být totožné s pracovištěm školitele.
Radová: Navrhuje hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení AS FAV 2011/20:
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2012, které
vycházejí ze směrnice č. 50R/2011 Metodika rozpočtu ZČU.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

7. AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S PROJEKTEM NTIS A
CTPVV
Křen: Informuje, že aktuálně končí výběrové řízení na technický dozor a probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. U druhého řízení dochází neustále k posunům termínů tak, aby bylo možné
vypořádat dotazy zájemců. Původně předpokládaný termín zahájení stavby, tj. únor, už není možné
dosáhnout, možná bude zahájeno v březnu.
Dále probíhá výběrové řízení na ředitele NTIS a řešitele CTPVV, nový management bude řešit
výběrová řízení na vedoucí výzkumných programů.
Shrnuje stručně činnost – roční milníky byly dosaženy, indikátory (zejména smluvní výzkum,
zahraniční a tuzemské granty) by neměl být problém v souhrnu naplnit.
Vávra: Podávání přihlášek do výběrového řízení na ředitele skončilo 5.12., přihlásilo se pět zájemců.
Komise je složena z děkana FAV, proděkanů, tajemníka FAV, zástupce z každé katedry, zástupce
vedení univerzity, předsedkyně AS FAV. Komise se sejde 9.12. a stanoví pořadí pro druhé kolo, které
bude pravděpodobně 16.12.
Janeček: Jsou promyšlené alternativy, pokud by došlo k pesimistickému scénáři ohledně termínu
zahájení stavby?
Křen: Scénář lze těžko stanovit, protože zájemci se mohou dotazovat a případně i odvolávat dlouho.
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Vávra: Extrémy nelze řešit, na druhou stranu věříme, že brzké zahájení je v zájmu samotných
dodavatelských firem. Pro ilustraci uvádí, že zahájení stavby objektu Ústavu umění a designu mělo
zpoždění půl roku oproti původnímu plánu.
Weinreb: Kritéria nastavená pro výběr (termín dokončení, cena) jsou průhledná, stanovení ceny
vyžaduje nacenění technického řešení, z čehož pramení doplňující dotazy zájemců vedoucí
k prodlužování termínu. Není možné stanovit lhůtu pro podávání dotazů.

8. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI AS FAV V OBDOBÍ 2010/2011
Radová: Podává souhrnné statistiky o činnosti AS FAV – konalo se 14 zasedání pléna, což je relativně
hodně oproti jiným obdobím. Dále rekapituluje jednotlivé schválené a projednané věci, jakož i další
aktivity a iniciativy senátu.
Tomiczek: Bude NTIS volební součástí pro příští volby do AS FAV?
Křen: Nebude, protože NTIS nebude mít na úvazcích akademické pracovníky. Doktorandi pak volí do
studentské komory AS FAV.
Vávra: Děkuje senátu za věcnost a aktivitu během celého období spolupráce v roli děkana FAV.

9. RŮZNÉ
Kolingerová: Vznáší problém, jak vykazovat služební cesty, když má pracovník úvazek (pracovní
smlouvu) jak na FAV tak na NTIS.
Vais: Cestovní příkaz má být pouze jeden, podaný na to pracoviště, kterého se cesta týká. Na
evidenčních listech k ostatním smlouvám má být uvedena „práce mimo pracoviště“.
Schlegel, Janeček: Podotýkají, že není možné mít dvě pracovní smlouvy na jedno pracoviště na tutéž
činnost, což má mj. důsledky pro volby do AS FAV.
Kolingerová: Souhlasí, že v tomto není stále jasno, osobně je pro oddělení NTIS od kateder, otázka
senátu by se tímto vyjasnila.
Kolingerová: Děkuji vedení senátu a fakulty za spolupráci, jsem ráda, že na FAV nedochází ke střetům
mezi katedrami.
Radová: Děkuje na závěr členům AS FAV a vedení fakulty, jak minulému tak současnému, a novému
AS FAV přeje mnoho úspěchů.
Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 15:40 hod.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 7.12.2011

Přemysl Brada
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PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU
V PLZNI DNE 7.12.2011
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Návrh usnesení AS FAV 2011/17:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje „Podmínky k přijetí ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech FAV pro akademický rok 2012/2013“.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/18:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU se seznámil s materiály k prodloužení platnosti
akreditace bakalářského studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Aplikovaná a
inženýrská fyzika, a nemá k těmto materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/19:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru FAV na
rok 2012.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.

Návrh usnesení AS FAV 2011/20:
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Zásady pro tvorbu rozpočtu FAV na rok 2012, které
vycházejí ze směrnice č. 50R/2011 Metodika rozpočtu ZČU.
Hlasování:

pro – 12,

proti – 0,

zdržel se – 0

Návrh usnesení byl schválen.
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PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 7.12.2011
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Brada Přemysl, Ing. MSc. Ph.D.

KIV

přítomen

2

Dupal Jan, Doc. Dr. Ing.

KME

neomluven

3

Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

4

Janeček Eduard, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

5

Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.

KIV

přítomna

6

Melichar Jiří, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

7

Nový Pavel, Ing. Ph.D.

KIV

přítomen

8

Radová Vlasta, Doc. Dr. Ing.

KKY

přítomna

9

Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.

KKY

přítomen

10

Tomiczek Petr, RNDr. CSc.

KMA

přítomen

11

Tůma František, Doc. Ing. CSc.

KKY

přítomen

12

Vavřička Vlastimil, Doc. Ing. CSc.

KIV

přítomen

Studentská část
1

Fajta Viktor, Bc.

přítomen

2

Fišer Martin, Bc.

neomluven

3

Heidler Václav, Bc.

neomluven

4

Kopač Petr, Bc.

neomluven

5

Schneider František, Bc.

neomluven

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 7.12.2011
Hosté
Jméno

Funkce

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

Ing. Zdeňka Rendlová

NTIS

Ing. Tomáš Mandys

doktorand

Ing. Josef Weinreb, CSc.

proděkan FAV

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

Dr. Ing. Karel Dudáček

místopředseda volební komise FAV

