Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 1. 7. 2014

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 13:00 hodin.
Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 9 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 3 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 B. ŠEDIVÁ A T. MANDYS
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Volba kandidáta na děkana FAV
3) Projednání žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu
Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika
4) Zástupce FAV v komisi pro strategii AS ZČU
5) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání pléna AS FAV zahájila předsedkyně doc. Radová, která přivítala senátorky, senátory
a všechny přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři RNDr. Šedivá a Ing. Mandys.
Žádný z přítomných senátorů neměl námitky.
Ještě před představením programu informovala předsedkyně AS FAV doc. Radová přítomné,
že senátor Bc. Havlík řádně ukončil 17. 6. 2014 navazující magisterské studium na FAV
a podal přihlášku ke studiu v bezprostředně navazujícím doktorském studijním programu na
FAV. Zatím však nebyl zapsán. Podle čl. 12 odst. 4-5 Volebního a jednacího řádu AS FAV tak
nemůže vykonávat svůj mandát. Na dnešním jednání senátu nebude přítomen.
Následovalo představení programu jednání.
Senátor doc. Ježek požádal o upřesnění, jaký je aktuální počet senátorů AS FAV. Doc. Radová
informovala přítomné, že členů senátu je aktuálně 18, avšak senátor Bc. Havlík má dočasně
pozastavený mandát.
Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu programu, následovalo hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Program jednání byl v nezměněné podobě schválen.

2. VOLBA KANDIDÁTA NA DĚKANA FAV
Předsedkyně doc. Radová uvedla druhý bod jednání a navrhla volební komisi ve složení
doc. Brada, RNDr. Tomiczková a Ing. Stanislav. Jiný návrh na členy volební komise nebyl.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

Volební komise byla schválena.
Doc. Radová ukázala senátorům hlasovací lístek a vysvětlila způsob hlasování. Jedná se
o tajnou volbu, ke zvolení kandidáta na děkana je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech
členů AS FAV, tedy při celkovém počtu 18 senátorů je zapotřebí získat alespoň 10 platných
hlasů.
Předsedkyně doc. Radová posléze předala slovo panu doc. Lávičkovi, který byl jediný
navržený kandidát na děkana FAV. Doc. Lávička se vyjádřil k podmínkám své kandidatury,
které dříve předložil senátorům AS FAV. Doc. Lávička okomentoval stěžejní body podmínek.
Zabezpečení personální situace na KMA byla vyřešena a ze strany vedoucího katedry KMA

byla kandidatura doc. Lávičky na děkana akceptována. Stávající tajemník FAV Ing. Vais
přislíbil pokračování ve své funkci i na dále po případném zvolení navrhovaného kandidáta.
Dále doc. Lávička informoval o vstřícnosti kateder při rozhovorech o personálním obsazení
postů proděkanů fakulty. Podmínka, že ředitel NTIS bude současně proděkanem FAV pro
vědu a výzkum, byla splněna souhlasem prof. Nováka. Nakonec se doc. Lávička vyjádřil
k týmu případného budoucího vedení FAV. Tento tým byl sestaven ještě před volbou
kandidáta na děkana FAV a má následující personální obsazení.
Proděkan FAV pro vědu a výzkum (a zastupující proděkan):
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. (NTIS)
Proděkan FAV pro koncepci studia a pedagogické záležitosti:
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (KKY)
Proděkan FAV pro rozvoj a vnější vztahy:
doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. (KFY)
Tajemník FAV:
Ing. Václav Vais, Ph.D. (KIV)
Doc. Lávička vyzval přítomné senátory a hosty k případným dotazům.
Prof. Kolingerová se zeptala doc. Lávičky, zda se nebojí střetu zájmů, pokud jde o vědu na
NTIS a vědu na fakultě mimo NTIS v případě, že proděkan je zároveň ředitelem NTIS.
Doc. Lávička se střetů zájmů nebojí a nemyslí si, že by k němu mělo dojít. Spojení těchto
postů příslušného proděkana a ředitele NTIS vnímá jako naprosto zásadní pro následující dva
roky rozběhu projektu NTIS. Proděkan FAV pro vědu a výzkum a ředitel NTIS bude mít
přehled o vědě na NTIS i mimo NTIS.
Jiné dotazy nebyly, volební komise se tedy ujala činnosti.
Doc. Brada opět představil způsob hlasování. Volební komise rozdá senátorům volební lístky
oproti podpisu na listinu o převzetí hlasovacího lístku. Senátoři po převzetí hlasovacího lístku
jednotlivě přistoupí za plentu a odvolí. Následně hlasovací lístek hodí do volební urny.
Nakonec komise sečte hlasovací lístky a vyhlásí výsledky volby.
Doc. Brada připravil volební urnu a komise začala rozdávat hlasovací lístky.
Následovalo hlasování, jediným navrženým kandidátem na děkana byl doc. Ing. Miroslav
Lávička, Ph.D.
Poté co všichni senátoři AS FAV odvolili, volební komise otevřela volební urnu a začala sčítat
hlasy.
Výsledek hlasování:
 15 vydaných hlasovacích lístků,
 15 odevzdaných hlasovacích lístků celkem,

 kandidát doc. Lávička získal 15 hlasů,
 žádný hlas nebyl neplatný.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová ihned po vyhlášení výsledků poděkovala volební komisi
a jako první popřála kandidátovi na děkana FAV doc. Ing. Miroslavovi Lávičkovi, Ph.D. ke
zvolení. Doc. Lávička senátorům poděkoval.
Stávající děkan FAV doc. Vávra také popřál zvolenému kandidátovi doc. Lávičkovi. Ostatní
členy akademické obce požádal o loajalitu k budoucímu děkanovi. Doc. Lávička poděkoval.
Předsedkyně doc. Radová upozornila senátory, že AS FAV musí projednat personální
obsazení proděkanů. Bylo by vhodné prodiskutovat proděkany tak, aby mohli nastoupit do
funkce co nejdříve po datu odvolání stávajících proděkanů, které bylo na minulém zasedání
AS FAV diskutováno a pravděpodobně nastane k 31. 8. 2014. Doc. Radová otevřela diskusi.
Doc. Lávička poukázal na zákon o vysokých školách a vyjádřil přání, aby posty proděkanů byly
AS FAV diskutovány až poté, co bude jmenován do funkce děkana FAV paní rektorkou.
Senátoři se dohodli, že posty proděkanů prodiskutují v období kolem 1. 9. 2014.
Přesné datum a čas budou upřesněny.

3. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE NAVAZUJÍCÍHO
STUDIJNÍHO PROGRAMU APLIKOVANÉ VĚDY A INFORMATIKA, OBOR
KYBERNETIKA A ŘÍDICÍ TECHNIKA
Předsedkyně doc. Radová předala slovo proděkance Ing. Netrvalové.
Ing. Netrvalová informovala, že akreditace studijního programu Aplikované vědy
a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika je před vypršením platnosti. Podrobné
informace se senátoři dozvěděli z předem zaslaných materiálů.
Doc. Melichar z KKY, který akreditaci tohoto oboru připravuje, se nemohl dostavit a pověřil
doc. Radovou o předání informací. Změny, které ve studijním programu jsou, jsou způsobeny
přesunem některých předmětů ze stávajícího navazujícího studijního programu do
bakalářského studijního programu, který předchází diskutovanému studijnímu programu
a který byl akreditován před několika lety. Žádné nové předměty akreditovány nejsou.
Jelikož nikdo z přítomných neměl připomínky, přečetla předsedkyně AS FAV ještě jednou
návrh usnesení a poté se přešlo k hlasování o navrhovaném usnesení.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu
Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika a nemá k těmto
materiálům připomínky.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

AS FAV nemá k příslušným materiálům připomínky.

4. ZÁSTUPCE FAV V KOMISI PRO STRATEGII AS ZČU
Předsedkyně doc. Radová uvedla bod jednání. Doc. Lávička před dnešním jednáním avizoval,
že bez ohledu na to, jak dopadne dnešní volba kandidáta na děkana FAV, odstoupí z komise
pro strategii AS ZČU.
Doc. Lávička připomněl, že ze strategické komise odstupuje z důvodu vytíženosti. Informoval
přítomné, že komise funguje a vřele doporučuje členství v této komisi.
Předsedkyně doc. Radová navrhla po předchozí domluvě nového kandidáta na člena komise,
a to senátora doc. Ježka. Ten kandidaturu na tento post přijal. Zdůraznil, že předsedkyně
komise pro strategii AS ZČU PhDr. Zíková se zabývá názory a stížnostmi z univerzitního
senátu. Doc. Ježek zároveň podal návrh, aby FAV vyslala do komise dva zástupce a navrhl
proto jako dalšího zástupce doc. Bradu. Počet zástupců fakult není nijak omezen. Zmínil však
jistou nevýhodu doc. Brady, jelikož není členem AS ZČU. Doc. Brandner vyjádřil souhlas
s doc. Ježkem. Senátor doc. Brada vyjádřil potěšení ze zájmu a po diskusi s doc. Ježkem návrh
kandidatury přijal.
Doc. Radová připomněla, že členství doc. Brady v komisi musí schválit AS ZČU, jelikož není
členem AS ZČU. Zároveň doc. Radová vyjádřila podporu doc. Bradovi. Jelikož nikdo
z přítomných neměl žádné další návrhy, doc. Radová přečetla navrhované usnesení.
Návrh usnesení:
AS FAV navrhuje Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc. a Doc. Ing. Přemysla Bradu, MSc., Ph.D.
za členy komise pro strategii AS ZČU.
Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

AS FAV navrhl dva kandidáty za členy komise pro strategii AS ZČU.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek se velmi kladně vyjádřil k právě přijatému usnesení
AS FAV.

5. RŮZNÉ
Předsedkyně doc. Radová předala slovo předsedovi AS ZČU RNDr. Tomiczkovi, aby senátory
seznámil s děním v AS ZČU.
RNDr. Tomiczek informoval přítomné, že strategická komise AS ZČU navrhla dvě usnesení
týkající se redislokace ZČU. Vedení univerzity nemá do dnešního dne oficiální stanovisko,
kdo se přestěhuje do stávajících prostor FAV poté, co se fakulta přesune do jiné budovy.
Strategická komise také poukázala na otázku finanční náročnosti nevyužitých prostor a ptá
se, kdo se bude podílet na placení nákladů za nevyužité prostory. RNDr. Tomiczek poukazuje
na to, že informace od vedení univerzity, které se týkají redislokace, jsou nedostatečné.
Doc. Radová doplnila RNDr. Tomiczka, že se AS ZČU současně bude zabývat plánovanou
reorganizací CIV, dohledem na reorganizaci CIV senát ZČU pověřil doc. Kopečka z FST.
Reorganizace CIV byla poprvé oznámena 18. 6. 2014 na kolegiu rektorky a má být podle
původních plánů pana kvestora provedena během těchto prázdnin.
Doc. Brandner se zeptal, co je cílem této reorganizace. RNDr. Tomiczek reagoval, že vedení
univerzity cílí na zefektivnění chodu CIV. V reorganizaci se počítá s novým oddělením
obchodu a nákupu a oddělením rozvoje. RNDr. Tomiczek připomněl, že CIV je důležitou
součástí univerzity, která má zhruba 60 zaměstnanců. Zároveň poukazuje na to, že podle
plánů vedení univerzity by měl mít CIV vlastní strategii, což je překvapivé. Strategií ZČU by se
měl zabývat AS ZČU. Z těchto důvodů AS ZČU pověřil doc. Kopečka, aby se reorganizací
zabýval.
Doc. Ježek poukázal na jednání AS ZČU, kde od pana kvestora zaznělo, že bez strategického
výhledu ZČU na rok 2015 je velmi těžké redislokaci předložit. Avšak paradoxně bylo
oznámeno, že jedna z infrastrukturních jednotek CIV bude tvořit a mít svůj strategický
a obchodní plán.
RNDr. Tomiczek informoval přítomné, že většina zaměstnanců CIV se záměrem reorganizace
nesouhlasí.
Další dotaz položila prof. Kolingerová, která se zeptala, zda AS ZČU nepotřebuje nějakou
formu podpory od AS FAV. Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek reagoval, že celá tato událost je
v kompetenci pana kvestora. Prof. Kolingerová ještě poukázala na otázku placení za služby
CIV v případě, že by CIV začal fungovat na principu samostatné firmy, která produkuje
software i soukromým subjektům.
Pan děkan doc. Vávra informoval, že prezentace o reorganizaci CIV, která zazněla od pana
kvestora na kolegiu rektorky, neobsahovala dostatek informací o této reorganizaci.
Doc. Radová ukázala přítomným diskutovanou prezentaci.
Tajemník FAV Ing. Vais zmínil, že CIV v současnosti funguje a okolo reorganizace probíhají
pochopitelné vášně. Klíčové riziko pro fakulty představuje odchod schopných lidí z důvodu

nespokojenosti. Také připomněl, že po restrukturalizaci by pouze některé útvary CIV měly
být hrazeny z univerzitního rozpočtu a tím se má jeho provoz zlevnit, což je však neprůkazné.
Doc. Brada se zeptal na postoje ostatních fakult k tomuto tématu. Doc. Radová sdělila dojmy
z jednání AS ZČU. Uvedla, že senátor Ing. Řezáček z FEL se například zeptal, zda by nebylo
vhodné, aby se k dění vyjádřily fakulty, jelikož CIV má podle něho hlavně zabezpečovat
podporu fakultám.
RNDr. Šedivá se zeptala, zda byla reorganizace pozastavena. Doc. Ježek odpověděl,
že původní záměr počítal s provedením reorganizace ke konci těchto letních prázdnin, avšak
pan kvestor se z důvodu nastalých diskusí nad reorganizací vyjádřil, že nemá problém datum
změnit na 1. 1. 2015.
Doc. Ježek jako jedno z možných řešení navrhl vytvoření odborné rady CIV ze zástupců fakult,
která by pomáhala formulovat, realizovat a udržovat strategii CIV. Strategie CIV musí být
v souladu s klíčovými zákazníky, které tvoří jednotlivé fakulty. Taková komise ICT by mohla
být koncepční oponentura činností CIV. Doc. Ježek se vyjádřil, že je nepřijatelné, aby CIV měl
vlastní obchodní oddělení oddělené od univerzity, ba ani samostatné oddělení strategie,
které nebude podléhat globální strategii univerzity.
Doc. Radová upřesnila, že jak na kolegiu rektorky, tak na senátu bylo uvedeno,
že reorganizace byla navržena a je v souladu s názorem pana ředitele CIV Dr. Rychlíka.
K této věci neměl nikdo další připomínky, proto doc. Radová přešla na další téma. Navrhla
senátorům, aby AS FAV udržoval trvající usnesení do té doby, než budou vypořádána.
Narážela tak na usnesení 2014/14 z minulého zasedání AS FAV dne 4. 6. 2014 o vykazování
docentů a profesorů. Zároveň tím bude zajištěna kontinuita od současného vedení
k budoucímu vedení FAV.
Pan děkan doc. Vávra se omluvil senátorům, že žádost na vedení ZČU ještě neposlal a řekl,
že tak rád učiní co nejdříve.
Dále se zeptal doc. Brada pana děkana a pana tajemníka FAV na informace o vývoji systému
zpracování výběrových řízení a veřejných zakázek, zda došlo k nějakému vývoji, ke zrychlení
a zda se doporučují výběrová řízení provádět dál tak, jako jsou nyní vypisována. Informoval
o výběrových řízeních požadovaných například doc. Vavřičkou, do kterých se žádná firma
nepřihlásila z důvodu komplikovanosti a neprůhlednosti zadávacích podmínek.
Tajemník FAV Ing. Vais připomněl úterní „arabský trh“ a řekl, že pan kvestor poukazuje na
špatný zákon. Doc. Brada tedy vyvodil, že žádný posun v tomto ohledu nenastal.
Dále pan děkan doc. Vávra a doc. Vavřička diskutovali o aktuální situaci ve výběrových
řízeních.

Nakonec dnešního jednání senátu předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala panu
děkanovi doc. Vávrovi za vedení FAV v jeho současném funkčním období a poděkovala též
všem dalším členům vedení.
Pan děkan doc. Vávra poděkoval AS FAV za funkční spolupráci. Zároveň poprosil senátory,
aby takováto spolupráce pokračovala i s novým vedením FAV. V neposlední řadě vyjádřil
spokojenost s generační obměnou ve vedení fakulty.
Předsedkyně doc. Radová poděkovala všem přítomným za účast.

Jednání AS FAV bylo ukončeno v 14:10.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 1. 7. 2014

Jan Škach

PŘEHLED TRVAJÍCÍCH USNESENÍ AS FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/14 (ze dne 4. 6. 2014):
AS FAV ZČU opakovaně upozorňuje na nevhodné vykazování docentů a profesorů uvnitř
univerzity i směrem k MŠMT a prostřednictvím děkana FAV žádá vedení ZČU, aby dalo
k dispozici pravidla pro jejich vykazování.

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 1. 7. 2014
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2014/19:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil
s materiály k žádosti o prodloužení akreditace navazujícího studijního programu Aplikované
vědy a informatika, obor Kybernetika a řídicí technika a nemá k těmto materiálům
připomínky.

Usnesení 2014/20:
AS FAV navrhuje Doc. RNDr. Františka Ježka, CSc. a Doc. Ing. Přemysla Bradu, MSc., Ph.D. za
členy komise pro strategii AS ZČU.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 1. 7. 2014
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

omluven

2

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

KFY

přítomen

3

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

4

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

přítomen

5

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

6

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

7

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

9

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

10

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

přítomen

11

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

12

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

KKY

přítomen

Studentská část

1

Ing. Pavla Fraňková, MSc.

omluvena

2

Bc. Jindřich Havlík

omluven

3

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

4

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

5

Ing. Petr Stanislav

přítomen

6

Ing. Jan Škach

přítomen
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Ing. Václav Vais, Ph.D.

DFAV

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

DFAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

DFAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

DFAV

Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.

KIV

Prof. Ing. Václav Skala, CSc.

KIV

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

KIV

Ing. Jana Krutišová

KIV

Podpis

