Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 8. 1. 2014

Zasedání se konalo v místnosti UV115 od 12:30 hodin.
Přítomno: 17 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 5 hostů – viz prezenční listina
Omluveno: 1 člen 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 S. Tomiczková, P. Stanislav.

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka AS FAV
3) Projednání ADZ FAV na rok 2014
4) Projednání žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu
"Počítačové modelování v technice", obory "Počítačové modelování" a "Výpočty a
design"
5) Různé

JEDNÁNÍ
1

ZAHÁJENÍ

Jednání pléna AS FAV zahájila senátorka V. Radová, která byla pověřena panem děkanem,
aby vedla ustavující jednání až do zvolení nového předsedy. Požádala senátorku Z.
Rendlovou, aby vyhotovila zápis z jednání a jako skrutátory jmenovala senátory S.
Tomiczkovou a P. Stanislava. Dále představila program jednání. Protože nebyly navrženy
žádné změny oproti představenému programu jednání, dala hlasovat o programu.
Hlasování:
senátorů)

pro – 17,

proti-0,

zdržel se – 0

(celkem přítomno 17

Program jednání v nezměněné podobě byl schválen.
2

VOLBA PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY A TAJEMNÍKA AS FAV

V. Radová Informuje přítomné, že pro potřeby voleb je nutné zvolit tříčlennou volební
komisi. Navrhuje, aby skrutátoři byli zároveň členové volební komise, a navrhuje jako třetího
člena senátora P. Bradu, který s návrhem souhlasí, a dává hlasovat.
Hlasování:

pro – 17,

proti-0,

zdržel se – 0 (celkem 17 přítomno senátorů)

Členy volební komise byli zvoleni senátoři S. Tomiczková, P. Brada, P. Stanislav.
V. Radová dále prosí o návrhy na post předsedy AS FAV. Senátorka Z. Rendlová navrhuje doc.
V. Radovou, která kandidaturu přijímá. Senátorka S. Tomiczková navrhuje doc. M.
Brandnera, který návrh nepřijímá. Volební komise organizuje tajnou volbu předsedy AS FAV
s jediným kandidátem, a to senátorkou V. Radovou.
Výsledky tajné volby: pro-16,
17 senátorů)

proti-0,

neplatných hlasů-1

(celkem přítomno

Předsedkyní AS FAV pro funkční období 2014-2015 byla zvolena senátorka V. Radová.
Řízení jednání AS FAV si ponechává senátorka V. Radová jako nově zvolená předsedkyně a
dává prostor pro návrhy na pozici místopředsedy AS FAV. Sama navrhuje doc. M. Brandnera,
který návrh nepřijímá. Senátor P. Brada navrhuje na post místopředsedy senátora doc. F.
Ježka, který také nepřijímá. Proto V. Radová navrhuje opět doc. M. Brandnera, který návrh
nyní přijímá. Volební komise organizuje tajnou volbu místopředsedy AS FAV s jediným
kandidátem, a to senátorem M. Brandnerem.
Výsledky tajné volby: pro-16,
17 senátorů)

proti-0,

neplatných hlasů-1

(celkem přítomno

Místopředsedou AS FAV pro období 2014-2015 byl zvolen senátor M. Brandner.
Předsedkyně dále prosí o návrhy na post tajemníka AS FAV a sama navrhuje Ing. Z.
Rendlovou na základě zkušeností z minulého funkčního období, ale ta nepřijímá a navrhuje
Ing. J. Škacha, který také nepřijímá. Proto V. Radová navrhuje doc. P. Herouta, který ze
zdravotních důvodů nepřijímá. Senátorka S. Tomiczková navrhuje doc. J. Vimmra, ale ten
také nepřijímá. Dále senátorka V. Radová navrhuje Ing. T. Mandyse, který také nepřijímá.
Následně senátor J. Havlík navrhuje opět Ing. J. Škacha, který návrh nyní přijímá. Volební
komise organizuje tajnou volbu tajemníka AS FAV s jediným kandidátem, a to senátorem J.
Škachem.
Výsledky tajné volby: pro-16,
přítomno 17 senátorů)

proti-0,

neplatných hlasů-1

(celkem

Tajemníkem AS FAV byl pro funkční období 2014-2015 zvolen senátor J. Škach.
Dále předsedkyně vysvětluje senátorům, že je potřeba zvolit ještě zástupce akademických
pracovníků a zástupce studentů, aby předsednictvo AS FAV bylo kompletní. Upozorňuje, že
zástupce volí jen příslušná část akademického senátu. Za akademické pracovníky doc. M.
Brandner navrhuje doc. J. Vimmra, který kandidaturu přijímá. Volební komise organizuje
tajnou volbu zástupce akademických pracovníků v předsednictvu AS FAV s jediným
kandidátem, a to senátorem J. Vimmrem.
Výsledky tajné volby: pro – 10,
proti- 0,
neplatných hlasů-1
přítomno 11 senátorů z části akademických pracovníků)

(celkem

Senátor J. Vimmr byl zvolen zástupcem akademických pracovníků v předsednictvu AS FAV.
Na pozici zástupce studentů v předsednictvu AS FAV navrhuje senátor P. Stanislav senátorku
Z. Rendlovou, která přijímá. Volební komise organizuje tajnou volbu zástupce studentů v
předsednictvu AS FAV s jediným kandidátem, a to senátorkou Z. Rendlovou.
Výsledky tajné volby: pro -5,
proti-0,
přítomno 6 senátorů z části studentů)

neplatných hlasů-1

(celkem

Senátorka Z. Rendlová byla zvolena zástupcem studentů v předsednictvu AS FAV.

3. PROJEDNÁNÍ ADZ FAV NA ROK 2014
V. Radová žádá děkana doc. F. Vávru, aby pronesl úvodní slovo k tomuto bodu jednání.
Děkan F. Vávra: Prezentuje zaslané materiály.
M. Železný: Pozastavuje se u problematiky mobility studentů doktorských studijních
programů. Ptá se, jaké jsou skutečné počty doktorandů, kteří vyjeli, a jak toto souvisí
s uvedenou hodnotou.

Děkan F. Vávra: Objasňuje, že všichni absolventi doktorských studijních programů
představují 100%. Dále upřesňuje, že za studenta, který vyjel, je považován ten, který vyjel
do zahraničí během doktorského studia nebo během studií předchozích. V tomto ohledu
nastavenou kvótu 50% splňujeme. V rámci univerzity je za 100% považován počet
doktorandů v prezenční formě studia, v tomto ohledu je počet výjezdů 0, protože převážná
část doktorandů končí v kombinované formě, bez ohledu na formu zahájení studia.
F. Ježek: Předložený dokument doporučuje schválit, přestože k němu má několik výhrad. Vidí
jako vhodné uzavřít druhou část ADZ tím, zda byly splněny přislíbené závazky. Dále
upozorňuje, že v dokumentu je řešen pouze zájem absolventů středních škol, nikoli jejich
kvalita (např. podle výsledků absolventů středních škol) a obává se adaptování prostředí FAV
na kvalitu studentů, kteří mají o studium zájem. Dále se pozastavuje nad přehledem
ukazatelů výkonu FAV, zejména nad vzájemným vztahem položek U28 a U29.
Děkan F. Vávra: Upřesňuje, že body, ke kterým jsme se zavázali, jsou splněny. V oblasti zájmu
absolventů středních škol průzkum stále probíhá, ale jiným než zmíněným způsobem.
Dlouhodobě je sledováno, kolik studentů úspěšně ukončilo dva semestry studia na FAV. Dále
se na KMA vyhodnocují tzv. vstupní testy z matematiky. Problematické je ale to, že jsou
vyhodnocovány pouze testy těch, kteří se zúčastnili a studenti, kteří nastoupili na FAV. Dále
se pomocí dotazníků provádí rozbor absolventů bakalářských a navazujících studijních
programů.
Tajemník V. Vais: Vysvětluje, že položka U29 není podmnožinou položky U28, protože bylo
cílem vyplnit příslušnou tabulku tak, aby v ní vystupovaly finanční zdroje bez duplicit.
P. Baroch: Pozastavuje se u diagramu reprezentujícího počet studujících na FAV, protože
příslušná křivka nemá příliš sestupný trend.
Děkan F. Vávra: Toto odůvodňuje částečně tím, že v navazujících a doktorských studijních
programech dochází k prodlužování doby studia nad standardní. Myslí si, že toto není
dlouhodobě udržitelný trend, jedině za cenu ztráty kvality. Proto je zapotřebí zamýšlet se
nad tím, jak získávat ty nejlepší. Dále připomíná, že na FAV funguje tzv. Studentská
informační agentura.
Protože nikdo další nemá dotazy ani připomínky, předsedkyně dává hlasovat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
předloženou Aktualizaci Dlouhodobého záměru FAV na rok 2014.
Hlasování:
senátorů)

pro-17,

proti- 0,

zdržel se- 0

(celkem přítomno 17

Aktualizace Dlouhodobého záměru FAV pro rok 2014 byla schválena.

4.

PROJEDNÁNÍ

ŽÁDOSTI
O
PRODLOUŽENÍ
AKREDITACE
BAKALÁŘSKÉHO
STUDIJNÍHO
PROGRAMU
"POČÍTAČOVÉ
MODELOVÁNÍ V TECHNICE", OBORY "POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ "
A "VÝPOČTY A DESIGN"

V. Radová: Předává slovo proděkance FAV A. Netrvalové.
Proděkanka A. Netrvalová: Přibližuje senátorům, že se jedná o prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu, který obsahuje dva obory a kde byly v rámci žádosti o
prodloužení akreditace provedeny pouze kosmetické změny. Poté předává slovo prof. Lašovi,
vedoucímu KME.
Prof. V. Laš: Uvádí, že studijní program, o jehož prodloužení akreditace je žádáno, zahrnuje
dva obory, a to Počítačové modelování, které je spíše teoreticky zaměřené, a Výpočty a
design, které jsou orientovány spíše aplikačně. Dále upřesňuje, že provedené úpravy se
dotýkají pouze Katedry mechaniky a odvolává se na zaslané podklady.
V. Radová: Otevírá prostor pro dotazy a připomínky.
S. Tomiczková: Ptá se, kolik studentů studuje na oborech v rámci těchto dvou oborů.
Prof. V. Laš: Na každém z oborů studuje cca 15 studentů. Dále upřesňuje, že pokud se vrátí
fakulta k myšlence společného fakultního základu, KME přistoupí ke změně tohoto programu
v souladu s takovým záměrem.
Protože další připomínky ani dotazy nejsou, předsedkyně dává hlasovat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Počítačové
modelování v technice, obory Počítačové modelování a Výpočty a design a nemá k těmto
materiálům žádné připomínky. Dotazy považuje AS FAV za zodpovězené.
Hlasování:
senátorů)

pro-17,

proti-0,

zdržel se-0

(celkem přítomno 17

Akademický senát FAV projednal žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního
programu Počítačové modelování v technice.

5. RŮZNÉ
Předsedkyně V. Radová otevírá bod různé. O slovo se hlásí děkan FAV Doc. F. Vávra.
Děkan F. Vávra: Vzhledem k již avizovanému konci funkčního období (31. 10. 2014) na pozici
děkana připomíná, že plánuje abdikovat na svou funkci k 31. 8. 2014. Důvodem je to, že mu
přijde vhodné, aby nový děkan začal pracovat na této pozici se začátkem nového
akademického roku a nevstupoval tak do „rozjetého vlaku“. Svůj záměr připomíná zejména
proto, že je potřeba odstartovat mechanismy spojené s návrhem na volbu nového děkana
FAV.
S. Tomiczková: Ptá se, jaký je konkrétní termín pro vyhlášení voleb?
V. Radová: Připomíná senátorům, že toto upravuje volební a jednací řád, který za klíčové
datum považuje konec funkčního období dosavadního děkana. Pokud je tímto datem 31. 10.
2014, pak volby musí být vyhlášeny v období 31. 1. 2014 až 31. 3. 2014. Pokud bychom za
konec funkčního období brali 31. 8. 2014, musí být volby vyhlášeny v období 30. 11. 2013 až
31. 1. 2014.
Děkan F. Vávra: Upřesňuje, že v případě jeho abdikace lze situaci řešit zastupováním a
pověřením. V takovém případě je k zastupování zmocněn doc. Lávička, případně může být
vykonáváním funkce pověřen Magnificencí rektorkou někdo jiný. Uvítal, kdyby byly volby
vypsány co nejdříve.
V. Radová: Reaguje na situaci a doporučuje, aby bylo co nejdříve svoláno mimořádné
zasedání AS FAV z důvodu vyhlášení voleb kandidáta na děkana FAV. Dále informuje
přítomné, že 8. 1. 2014 od 15:30 se koná ustavující jednání AS ZČU. V rámci tohoto jednání
budou ustanoveny pracovní komise AS ZČU. Informuje, že v minulém funkčním období byly
tyto komise čtyři, a to legislativní, rozpočtová, pro studijní a pedagogickou činnost a pro
strategii. Ze zákona musí být ustanoveny dvě - legislativní a rozpočtová. Ptá se přítomných,
zda chtějí zástupce do jednotlivých komisí zvolit již na tomto jednání nebo vyčkat.
B. Šedivá: Ptá se, kteří senátoři byli členy jednotlivých komisí v minulém funkčním období, a
podotýká, že by stálo za zváženou zeptat se jich, zda nechtějí v tomto pokračovat.
Jednotliví zástupci oznamují, že v legislativní komisi FAV zastupoval doc. J. Vimmr,
v rozpočtové komisi doc. F. Vávra, v komisi pro strategii doc. M. Lávička a v komisi pro
studijní a pedagogickou činnost RNDr. S. Tomiczková.
Protože nikdo nemá návrhy na členy komisí, Z. Rendlová navrhuje počkat na výsledek
odpoledního jednání AS ZČU. Neboť nejsou žádné další návrhy na projednání, předsedkyně
V. Radová děkuje senátorům a ukončuje jednání AS FAV.
Jednání AS FAV bylo ukončeno v 13:45.

Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsala 8. 1. 2014

Zdeňka Rendlová

PŘEHLED USNESENÍ A ZÁVĚRŮ PŘIJATÝCH NA JEDNÁNÍ AS FAV ZČU V
PLZNI DNE 8. 1. 2014
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje jako svou předsedkyni doc. V. Radovou.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje jako svého místopředsedu doc. M. Brandnera.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje jako svého tajemníka Ing. J. Škacha.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje doc. J. Vimmra jako člena předsednictva AS FAV
za část akademických pracovníků.
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Ing. Z. Rendlovou jako členku předsednictva AS
FAV za studentskou část.

Usnesení 2014/1:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Aktualizaci Dlouhodobého záměru FAV na rok 2014.

Usnesení 2014/2:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se seznámil s
materiály k žádosti o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Počítačové
modelování v technice, obory Počítačové modelování a Výpočty a design a nemá k těmto
materiálům žádné připomínky. Dotazy považuje AS FAV za zodpovězené.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 8.1.2014
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

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. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

KIV

přítomen

6

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

7

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

omluvena

8

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

9

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

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.

přítomna

2

Bc. Jindřich Havlík

přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

4

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

5

Ing. Petr Stanislav

přítomen

6

Ing. Jan Škach

přítomen

Akademický senát FAV, 8.1.2014
PREZENČNÍ LISTINA
Hosté
Jméno a příjmení

Funkce nebo pracoviště

Doc. Ing. František Vávra, CSc.

DFAV

Ing. Václav Vais, Ph.D.

DFAV

Doc. RNDr. M. Lávička, Ph.D.

DFAV

Prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

KME

Ing. Arnoštka Netrvalová, Ph.D.

DFAV

Podpis

