Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 5. 12. 2012

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 14:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 4- hosté – viz prezenční listina
Omluveno: 4 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 P. Balda, R. Hošek.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Podmínky pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů
FAV pro akademický rok 2013/2014
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV na rok 2013
4. Informace o rozboru oborů studia FAV
5. Aktuální informace z projektů NTIS a CTPVV
6. Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
V. Radová: Zahajuje jednání AS FAV. Vítá všechny přítomné a omlouvá proděkanku Ing. A.
Netrvalovou z důvodu výuky. Konstatuje, že AS je v počtu přítomných 14 senátorů
usnášeníschopný. Představuje návrh změny programu oproti jeho podobě v pozvánce
z důvodu návaznosti jednotlivých bodů a ptá se, zda má někdo jiný návrh. Nikdo
z přítomných nereaguje, proto dává hlasovat o pozměněném programu.
Hlasování:

pro - 14,

proti – 0,

zdržel se - 0

(celkem 14 hlasů)

Program jednání v pozměněné podobě byl schválen.

2. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FAV PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
V. Radová: Předává slovo děkanovi FAV Doc. Vávrovi.
Děkan F. Vávra : Uvádí, že podmínky jsou prakticky stejné jako v minulém akademickém
roce. Jedinou změnou je obohacení o obor Stavební inženýrství. Dále představuje mezní
počty studentů, kteří mohou být přijati do jednotlivých programů (tato čísla byla
konzultována s vedoucími kateder), přičemž k naplnění počtu přijatých studentů došlo
v některých letech jen na oboru Inženýrská informatika. Jednotlivé katedry volily formu
přijímacího řízení na jejich obory. Spočívá v obodování jednotlivých položek, následném
sečtení bodů a při dosažení určitého počtu bodů se přistoupí k seřazení uchazečů podle
počtu získaných bodů. Na základě tohoto pořadí bude přijat konkrétní počet uchazečů.
V. Radová: Otevírá diskusi k tomuto bodu, ale nikdo nemá připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů FAV ZČU pro
akademický rok 2013/2014.
Hlasování:

pro-14,

proti- 0,

zdržel se – 0

(celkem 14 hlasů)

Podmínky byly schváleny.

3. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAV PRO ROK 2013
Děkan F. Vávra: V roce 2012 byla FAV vázána Dlouhodobým záměrem (DZ) ZČU, který
obsahuje 7 priorit – FAV se přihlásila k 6 z nich (poslední prioritou je celoživotní vzdělávání
(priorita PS3), které je řešeno na individuální úrovni, tedy v konkrétním případě se bude na
jednotlivých katedrách jednat o konkrétní spolupráci). První 3 priority se týkají celé fakulty,

další tři jsou vázány přímo na projekty NTIS, CTPVV. Dlouhodobý záměr FAV byl aktualizován
tak, aby byl v souladu s DZ univerzity, ale FAV se přihlásila pouze k reálně postihnutelným a
fakultou alespoň částečně ovlivnitelným cílům.
 V rámci priority PS1 zaměřené na kvalitu bude FAV i nadále pokračovat v dotazování a
hodnocení jednotlivých oborů u aktuálních absolventů a bude připravováno šetření
po krátkém časovém odstupu (ročním, dvouletém) a tím bude předbíháno stavu, kdy
hodnocení kvality bude jedním z výrazných kritérií pro přidělování dotačních
prostředků.
 V rámci priority PS2 (QRAM) bude studijní agenda probíhat dle zásad ECTS, přestože
ZČU dosud nemá schválený tento program. Proto bude FAV postupovat v souladu
s postupy ZČU. Problematický bude vnášený systém bodování do známkování, a to
jestli vůbec a jak to bodování provést. Navrženo několik variant. Proto bude mít
každý odvozenou svou vlastní stupnici a v roce 2013 bude účast dobrovolná. Dále
bude sledována úspěšnost studia nastupujících absolventů středních škol podle
jednotlivých středních škol.
 V rámci priority PS4 (mobilita) si FAV klade za cíl zachovat stávající systém. Bude
snaha o vyhotovení veškerých studijních plánů v angličtině, což je až na několik
výjimek již splněno. Dále zde bude snaha o výraznější motivaci koordinátorů výjezdů
z jednotlivých kateder a o sbírání informací pro sestavení žebříčku nákladů na živobytí
v hostitelské zemi a z nich odvozovaného dodatečného fakultního stipendia pro
vyjíždějící.
 Priority PS5,PS6 a PS7 jsou zaměřeny zejména projekty NTIS a CTPVV, a to na jejich
průběh, financování a výstupy.
V rámci tohoto bodu je rovněž prezentován přehled ukazatelů zpracovaný za rok 2012.
Děkan Vávra dále upozorňuje, že finální textová podoba ještě není vyhotovená, proto
schvalovaná aktualizace dlouhodobého záměru se týká pouze obsahové podoby dokumentu.
V. Radová: Otevírá diskusi k danému bodu a ptá se, na jakou adresu je možno posílat
připomínky k zaslanému materiálu?
Děkan F. Vávra: reaguje, že připomínky lze zasílat na adresu děkana.
V. Radová: Ptá se, zda se u položky smluvního výzkumu v přehledu za rok 2012 ještě změní
uvedená hodnota?
Děkan F. Vávra: Ano změní, jelikož dojde k zaúčtování dalších činností. Problematické je totiž
definovat činnosti , které lze zařadit do smluvního výzkumu. Na kolegiu rektorky proto bylo
dohodnuto, že bude řečeno, které účty a činnosti se do položky smluvní výzkum zahrnou.

P. Balda: Se vrací k problematice relativního hodnocení v rámci ECTS. Na základě zkušeností
s tímto systémem hodnocení poukazuje na to, že v příslušných dokumentech nebyla
uvedena hodnota maximálního možného počtu bodů, tudíž nebylo definováno ani jak
výsledky bodovat, protože si každý zavedl vlastní hodnocení.
Děkan F. Vávra: Fakulta bude vývoj této problematiky aktivně sledovat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru
FAV na rok 2013.
Hlasování:

pro - 14,

proti - 0,

zdržel se – 0

(celkem 14 hlasů)

Dlouhodobý záměr FAV ZČU na rok 2013 byl schválen.

4. INFORMACE O ROZBORU OBORŮ STUDIA FAV
V. Radová: Předává slovo děkanovi FAV Doc. Vávrovi.
Děkan F. Vávra: Uvádí, že na základě požadavků byl proveden rozbor oborů studia na FAV.
Nejprve představuje analýzu bakalářských studijních oborů. Mezi 7-10% studentů na
jednotlivých oborech překračuje standardní dobu studia. Nosnými obory z hlediska
největšího počtu studentů jsou Informatika, Kybernetika a Stavitelství. V navazujícím studiu
je tomu podobně, ale standardní dobu studia překročí 15%-18% studentů - nosnými obory
jsou SW inženýrství, Kybernetika a Geomatika. V rámci doktorského studia přesluhuje více
než 25% studentů. Co se týká studentů kombinovaného studia, bylo FAV vyčteno, že studenti
kombinovaného studia FAV nedokončují studium. Z hlediska počtu přijatých studentů
dochází k ukončení studia pro nesplnění studijních podmínek u 20% prezenčních studentů a
u 43% kombinovaných studentů. A další procenta studentů toho nechají sami – celkově byl
počet úspěšných studentů kombinovaného studia 20%. Z toho důvodu se přemýšlí o
omezování kombinovaného studia. Dalším podnětem k této úvaze je i skutečnost, že i
podpora z ministerstva se bude snižovat vlivem velké „propadovosti“. Dále je cílem této
analýzy ujasnit si podobu profilu absolventa. Proto absolventi těsně po státnicích vyplňují
jednoduchý dotazník, kde se vyjadřují k dalšímu studiu a vztahu k zaměstnání. Rovněž je
výhodný z hlediska sbírání kontaktů, které lze využít pro další práci s absolventy. V minulém
akademickém roce byl dotazník vyplněn všemi absolventy bakalářských oborů a chybí od 5
studentů navazujících oborů, a to včetně absolventů kombinovaného studia. Detailní čísla a
zpráva bude předložena na následujícím jednání senátu FAV.
V. Radová: Otevírá diskusi k danému bodu.
Tajemník V. Vais: Připomíná, že prodloužení doby studia na FAV není jediné, co má vliv na
normativní dotaci od ministerstva, protože pravidla pro její přidělování jsou komplikovanější
a situace ve skutečnosti bude o něco horší.

Dodatečně doplněné vysvětlení: Z pohledu financování od státu se do doby studia
započítává i doba všech neúspěšných předchozích studií stejného typu. Z dat o studiu na FAV
se může zdát, že bude student zaplacený, z pohledu státu už ale může mít „odstudováno“ a
student tedy zaplacen nebude.
V. Vavřička: Z jeho pohledu je kombinovaná forma studia relevantní.
Děkan F. Vávra: Vyjadřuje pochybnosti týkající se kombinovaného studia. Vidí ho jen jako
nouzové východisko, pokud nelze studovat prezenčně.
P. Brada: Jak vedení FAV nahlíží na fakt, že pouze 34% studentů úspěšně absolvuje?
Děkan F. Vávra: Tato hodnota je nelichotivá, nicméně je problematické odlišit studenty,
které sice přijmeme, ale oni poté ukončí studium, aniž by se odhlásili. K ukončení studia
dojde po konci semestru, protože nesplní podmínky studia.
P. Tomiczek: Jsou informace o počtech studentů, kteří „přestoupí“ z jiné školy k nám, a těch,
kteří od nás „přestoupí“ jinam?
Děkan F. Vávra: Dnes už přestupovat bez přijímacího řízení nelze, proto čísla uvedená
v kolonce přestupy jsou z dob, kdy toto bylo možné.

5. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z PROJEKTŮ NTIS A CTPVV
Prof. P. Novák: Informuje přítomné o stavu projektů.
 Stavba nové budovy probíhá dle harmonogramu, dnes proběhl jeden z kontrolních
dnů na stavbě. Betonuje se základová deska, poté začne stavba růst. Dokončení
stavby je plánováno na 4/2014 dle popisu projektu. V návaznosti na stavbu je
připraveno poptávkové řízení na vybavení společných prostor a vede se diskuse o
využití prostor v budovách. Zatím platí dohoda s vedoucími programů, katedrami.
Během roku 2012 byl vedoucím programů předložen odhad režijních nákladů podle
stávající metodiky a cen. Prozatím nejsou známy informace o větších změnách
v rámci programů, ale zřejmě k tomu ještě dojde. Poté bude nutno během roku 2013
realizovat výběrové řízení na vybavení budovy a nábytek.
 V rámci výběrových řízení je zde nejednoduchá situace, proto byl posílen realizační
tým pro výběrová řízení o právní servis, který má zajistit urychlení přípravy zadávací
dokumentace. Došlo ke sloučení výběrových řízení na cca 60, což by mělo zjednodušit
situaci. Zatím se podařilo úspěšně dokončit pouze výběrové řízení na stavbu.
 Byla vypracována aktuální analýza rizik, ze které vychází příprava motivačního
programu pozměňujícího princip čerpání osobních nákladů v dalším roce. Cílem
motivačního programu je podporovat aktivity a plnění rizikových aktivit.
 Byla schválena monitorovací správa na NTIS č. 9 (6-8/2012) pro řídící orgán (MŠMT).

 Došlo k redislokaci realizačních týmu projektů NTIS a CTPVV - byly přesunuty do 2.
patra do bývalých prostor UUD.
 Byl doplněn tým o manažera pro lidské zdroje. Od 1.11.2012 byl zaměstnán nový
pracovník, který se bude věnovat současně personální problematice a transferu
technologií.
 V rámci projektu CPTVV je ve srovnání s projektem NTIS výrazně nižší aktivita - buduje
se stavba. Proběhly zde kontroly, nyní jsou vypořádávány připomínky plynoucí z
interního auditu. Externí audit by měl proběhnout počátkem roku 2013. I v rámci
tohoto projektu probíhají výběrová řízení.
V. Radová: Otevírá diskusi.
I. Kolingerová: Poznamenává, že termín na podávání start-up projektů je šibeniční. Prosí o
upřesnění tohoto termínu.
Prof. P. Novák: Informuje, že nyní probíhá první kolo pro podávání těchto projektů.
Předpokládá se, že ještě bude probíhat druhé kolo. Je nutno také vyřešit personální
záležitosti, proto se termín, popř. jeho prodlužování bude odvíjet od motivačního programu.
Je stanoven před koncem roku, aby bylo možno analyzovat, jak bude třeba rozložit finanční
prostředky na jednotlivá pracoviště. Termín na podání projektů není příliš dlouhý, ale žádost
o projekt je stručná.
I. Kolingerová: Vidí jako problematické vyplnění tabulek týkajících se nákladů spojených s
projekty a tím, co daný program může přislíbit.
Prof. P. Novák: Očekává se realistický příslib, protože motivační program má pomoci
zmapovat situaci na fakultě z pohledu výkonnosti, aby bylo možno realisticky odhadnout
náklady v prvním roce provozní fáze. Proto by bylo dobré prostředky směrovat na podporu
mladších kolegů, nikoli na senior výzkumníky.
Proděkan M. Lávička: Konstatuje, že pro vyplňování by bylo vhodné dodat doporučující
komentář, v němž by byla uvedena jednotná metodika odhadu projektů. Není si ale jist, že
všechny týmy tyto položky vyplňují stejně. Žádosti o projekty by měly sloužit mimo jiné také
pro sběr dat a následné vypracování předběžného odhadu.
P. Brada: Připomíná, že při žádání o start-up projekty nejde jen o sběr dat, ale i o počty
pracovníků. Proto se ptá, kdy bude k dispozici informace o možném získání financí, jelikož se
od této informace odvíjí pozice jednoho zaměstnance.
Prof. P. Novák: Reaguje, že bude snaha smlouvy všem zaměstnancům prodloužit, protože
potřebujeme zaměstnance, ale zdůrazňuje, že senior pracovníci by měli mít úvazky
financované z vlastních zdrojů. Informace o stavu budou k dispozici po 17. 12.2012. Dále

připomíná možnost společného podání 1 projektu více programy společně, ale jednotlivé
týmy se musí domluvit na dělbě finančních prostředků.

6.

RŮZNÉ

V. Radová: Informuje členy senátu o několika skutečnostech, ke kterým požadoval informace
senátor V. Bouček.
 Problematika kapacity menzy se týká pouze výdejních míst, jelikož menza kapacitně
zvládne vyrobit více obědů, než je schopna vydat. Proto budou ve vznikajících
budovách na Borech zřízeny výdejny obědů, do nichž bude jídlo dováženo, podobně
jako tomu je v budově Univerzitní 22 nebo v bodově na Klatovské třídě. Dále bude v
přízemí budovy FAV a FST zřízen tzv. Akademický klub, který bude provozovat
spolumajitel sítě kaváren CrossCafé.
 Problematika zřízení mateřské školky je řešena v rámci developerského projektu
města v nových budovách na poli mezi ZČU a Sukovou ulicí, které zatím nejsou ve
výstavbě. Proto byly naplánovány 2 dětské koutky (jeden na Borech a druhý ve
městě), v nichž by v rámci praxe dohled zajišťovaly studentky fakulty pedagogické
pod garancí děkanky Coufalové.
 Zavedení tramvaje na borská pole bude podle primátora Plzně od roku 2014 prioritou
č.1.
V. Bouček: Vyjadřuje nespokojenost se šířením informací cestou hromadných e-mailů a
upozorňuje na zakládání oficiálních stránek fakulty na Facebooku.
Děkan F. Vávra: Se ptá, co se rozumí pod spojením „oficiální stránky“. Je názoru, že
takovouto aktivitu vyvíjí každý na vlastní zodpovědnost.
P. Brada: Nesouhlasí, jelikož touto cestou může dojít k vytváření negativního obrazu fakulty.
Proto by fakulta měla vytvořit vlastní oficiální kanál, pomocí kterého bude informovat.
Proděkan M. Lávička: Prohlédne uvedené stránky a posoudí, zda se jedná o oficiální stránky
(s logem fakulty) a nebo o neoficiální. Nicméně není vhodné se odkazovat z oficiálních
stránek katedry na neoficiální stránky fakulty.
Děkan F. Vávra: Konstatuje, že tento krok je záležitostí úrovně jednotlivce.
R. Hošek: Se ptá, zda jako akademický senát FAV ZČU máme k takovému kroku konkrétní
stanovisko. Současně upozorňuje na skutečnost, že po tomto informačním kanálu je
poptávka, proto bychom se nad jeho zřízením měli pozastavit.
Děkan F. Vávra: Se ptá, kdo by tyto stránky vytvořil?

Proděkan M. Lávička: Podotýká, že není problém stránky vytvořit. Problematické je udržovat
komunikaci, proto je třeba mít rozumné důvody k tomuto kroku přistoupit.
Ing. V. Vais: Konstatuje, že vidí vytvoření takového informačního kanálu v rámci katedry jako
výhodu.
P. Brada: Seznamuje přítomné se svými zkušenostmi této oblasti.
Ing. V. Vais: Vidí jako problematické najít jedince, kteří by udržovali tyto stránky při životě.
P. Tomiczek: Informuje přítomné o připravované novele zákona o VŠ, podle které má dojít
např. ke změně financování, změně orgánu pro akreditace a rozšíření pravomocí správní rady
VŠ.
Děkan f. Vávra: Informuje, že zpracovává připomínky k této novele.
V. Radová: Se ptá, zda jsou již známy závěry akreditační komise ke kontrole doktorských
studijních programů na FAV.
Děkan F. Vávra: Informuje, že formulační připomínky byly akceptovány. Přesto několik
připomínek ze strany akreditační komise bylo, ale ty lze řešit až po získání zápisu z jednání.

Zasedání AS FAV bylo ukončeno v 15:41 hod.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 5. 12. 2012

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 5. 12. 2012
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2012/13:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů FAV ZČU pro
akademický rok 2013/2014.

Usnesení 2012/14:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd ZČU schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru
FAV na rok 2013.

PREZENČNÍ LIST SCHŮZE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAV, 5. 12. 2012
Akademická část
Jméno

Pracoviště

Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

3

ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D..

KIV

přítomen

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

omluven

5

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

KIV

přítomen

6

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

7

Ing. Pavel Nový, Ph.D.

KIV

přítomen

8

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc

KMA

přítomen

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

11

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

12

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

Studentská část
1

Ing. Václav Bouček

přítomen

2

Bc. Viktor Fajta

omluven

3

Bc. Radim Hošek

přítomen

4

Lukáš Hovorka

omluven

5

Ing. Tomáš Mandys

omluven

6

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna
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Jméno

Funkce

Doc. Ing. František F. Vávra, CSc.

děkan FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

tajemník FAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, PhD.

proděkan FAV

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

ředitel NTIS

