Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 25. 6. 2015

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 14:00 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 P. BRADA A P. FRAŇKOVÁ
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zahájení
2) Výroční zpráva FAV za rok 2014
3) Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2014
4) Vyhlášení voleb do AS FAV
5) Kolektivní členství FAV v odborné skupině eu-maths-in.cz
6) Vyhláška děkana Podmínky studia v 1. ročníku FAV
7) Informace o přijímacím řízení
8) Různé

JEDNÁNÍ
1. ZAHÁJENÍ
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedkyní AS FAV doc. Radovou, která přivítala senátorky,
senátory, členy vedení FAV a další přítomné hosty.
Skrutátory byli jmenováni senátoři doc. Brada a Ing. Fraňková. Nikdo z přítomných neměl
námitky.
Následovalo představení programu jednání předsedkyní AS FAV doc. Radovou.
Nikdo z přítomných neměl návrhy na změnu programu, následovalo hlasování o programu.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

Program dnešního jednání byl schválen.

2. VÝROČNÍ ZPRÁVA FAV ZA ROK 2014
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k prvnímu bodu programu, kterým bylo představení
výroční zprávy FAV za rok 2014.
Pan děkan FAV doc. Lávička na úvod stručně představil tento bod programu. Výroční zpráva
FAV za rok 2014 byla zpracována tak jako v minulých letech a její tvorbou byl pověřen
proděkan doc. Baroch. Ten spolu s doc. Lávičkou uvedl, že vedení FAV při tvorbě dalších
výročních zpráv uvažuje o jistých změnách v pojetí.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová otevřela diskusi.
Pan děkan doc. Lávička doplnil, že tato zpráva podléhá vyjádření Vědecké rady FAV,
které proběhlo per-rollam. Vedení FAV při předkládání této zprávy čekalo na schválení
výroční zprávy ZČU za rok 2014, které již proběhlo.
Jelikož nikdo z přítomných neměl žádnou další připomínku, přešlo se k hlasování.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu FAV za rok 2014.
Hlasování:

pro – 16,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 16 senátorů)

Výroční zpráva FAV za rok 2014 byla schválena. Děkan poděkoval senátorům za schválení
zprávy.

3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAV ZA ROK 2014
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu.
Pan děkan doc. Lávička předal slovo tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi, který poskytl komentář
k materiálům, jenž byly senátorům FAV dříve rozeslány.
Tajemník FAV Ing. Vais na úvod prezentoval souhrnnou rekapitulaci výnosů a nákladů FAV za
rok 2014. Nárůst celkového obratu oproti roku 2013 představoval 40,9% a byl způsoben
zejména končícími VaVpI projekty. Tento nárůst byl v podstatě neopakovatelný.
Hospodářský výsledek FAV byl záporný z důvodu pozdního zaúčtování nákladů nábytku pro
NTIS/CTPVV. Zdroje na krytí těchto nákladů byly s předstihem převedeny do Fondu
provozních prostředků, a tedy záporný výsledek nezatíží zdroje rozpočtu 2015. Dále Ing. Vais
prezentoval čerpání investičních zdrojů a také připomněl nejdůležitější zdroje rozpočtu.
Zde Ing. Vais podrobněji komentoval položku zdroje ze smluvního výzkumu, dále objem
peněz týkajících se projektů, kde FAV vystupuje jako řešitel nebo jako spoluřešitel.
V 14:12 přišla senátorka Ing. Zdeňka Rendlová.
Další kapitola Výroční zprávy o hospodaření FAV za rok 2014 se týkala stipendií, kde bylo
celkem vyplaceno přes 23 mil. Kč neboli 1% nárůst oproti roku 2013. Tajemník FAV Ing. Vais
také okomentoval hospodářské výsledky jednotlivých středisek FAV. Na závěr Ing. Vais
poukázal na výjimečnost roku 2014 z hlediska obratu NIV a konstatoval, že jej nelze
srovnávat s žádným předchozím rokem. Důvodem bylo zejména řešení projektů NTIS
a CTPVV, které zahrnovaly dokončení nových budov, včetně jejich vybavení. Bez zdrojů VaVpI
činil meziroční nárůst zdrojů 43,2 mil. Kč, a to zejména díky zdrojům z účelového financování,
zejména 7. RP EU, GAČR a Center kompetence. V roce 2014 nebyl rozpočet FAV ještě zatížen
zvýšenými náklady za služby souvisejícími s provozem nových budov. Změna výše plateb se
projeví teprve v roce 2015.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala tajemníkovi FAV Ing. Vaisovi a otevřela diskusi.
Také připomněla, že struktura této výroční zprávy je stejná jako v minulých letech.
Jelikož nikdo z přítomných senátorů neměl žádné připomínky, přešlo se k hlasování.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2014.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2014 byla schválena. Děkan poděkoval senátorům
za schválení zprávy.

4. VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AS FAV
Předsedkyně AS FAV doc. Radová uvedla další bod programu, který se týká vyhlášení řádných
voleb do AS FAV. Volební a jednací řád AS FAV stanovuje, že termín voleb do AS FAV je
zapotřebí vyhlásit v červnu, tedy v tomto měsíci. Dne 24. 6. 2015 byly na zasedání AS ZČU
vyhlášeny volby do tohoto orgánu univerzity. Doc. Radová uvedla, že v minulých letech byl
termín voleb do AS ZČU shodný s termínem voleb do AS FAV, proto navrhla termín konání
voleb na týden 2. – 8. 11. 2015. Doc. Radová dále informovala přítomné o harmonogramu
voleb do AS FAV, který je zpracován na základě Volebního a jednacího řádu AS FAV.
Další bod se týkal možnosti zveřejnění volebního programu nebo životopisu kandidátů do
AS FAV, ke kterému přítomní senátoři neměli žádné výhrady. Příslušné materiály musí být
kandidáty zaslány předsedkyni AS FAV doc. Radové, tajemníkovi AS FAV Ing. Škachovi nebo
referentovi pro výzkum, vývoj a doktorské studium Ing. Toningerovi.
Jelikož nezazněly žádné připomínky, přešlo se k hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje
řádné volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období
1. 1. 2016 – 31. 12. 2017. Volby se budou konat v týdnu od 2. 11. do 8. 11. 2015.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Řádné volby do AS FAV na funkční období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 se budou konat v období
2. 11. 2015 – 8. 11. 2015.
Na konci tohoto bodu programu pan děkan FAV doc. Lávička připomněl svůj předvolební
závazek setrvat ve funkci dva roky, takže příští senátoři AS FAV budou hledat vhodného
kandidáta a volit děkana FAV.

5. KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ FAV V ODBORNÉ SKUPINĚ EU-MATHS-IN.CZ
Předsedkyně AS FAV doc. Radová uvedla další bod programu a předala slovo panu děkanovi
FAV doc. Lávičkovi.
Pan děkan FAV doc Lávička předložil návrh, aby se FAV stala kolektivním členem skupiny eumaths-in.cz. Doc. Lávička uvedl, že Eu-maths-in.cz je odborná skupina České matematické

společnosti (ČMS), která je sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), jíž je FAV
kolektivním členem. Eu-maths-in.cz je součástí celoevropské aktivity eu-maths-in.eu
a jedním z cílů je vytvoření platformy, která usiluje o podporu aplikované a průmyslové
matematiky na úrovni EU, konkrétně vypisování projektů a podpory této oblasti. V nedávné
době se členem skupiny stal MÚ AV ČR a zároveň bylo doporučeno členství MFF UK.
Doc. Lávička dále informoval, že členstvím nevzniknou nové náklady, jelikož jsou zahrnuty
v rámci členství v JČMF. Příspěvky na toto členství jsou 10000 Kč za rok a plně je hradí KMA.
V případě nově vzniklých poplatků do budoucna bude rovněž závazkem KMA je uhradit.
Senátor doc. Brandner doplnil, že evropská platforma eu-maths-in.eu existuje již delší dobu,
avšak česká platforma vznikla teprve nedávno. V současnosti do české odborné skupiny
vstupují instituce. Kromě dříve uvedených je členství diskutováno například na Fakultě
elektrotechniky a informatiky VŠB. Jedním ze základních cílů je působení na evropské úrovni,
jak již bylo zmíněno. Doc. Brandner také uvedl, že v současné době KMA spravuje webové
stránky skupiny eu-maths-in.cz a navíc doc. Brandner osobně působí jako její sekretář.
S evropskou platformou delší dobu spolupracuje prof. Strakoš z MFF UK.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová se zeptala, zda z členství plynou další povinnosti.
Pan děkan FAV doc. Lávička odpověděl, že v případě institucí se jedná o jakousi „morální“
podporu. Zároveň bude členstvím možné sledovat nejnovější aktuality v dotčené oblasti.
Prof. Kolingerová se zeptala, z jakého důvodu se toto členství řeší na úrovni fakulty, nikoliv
na nižší nebo vyšší úrovni. Doc. Brandner odpověděl, že platforma má zájem o pracoviště,
kde se matematika pěstuje a členství z hlediska univerzity by mohlo být nepraktické
z hlediska šíře zaměření. Pan děkan FAV doc. Lávička také doplnil, že v tuto chvíli je
rozhodování o členství na úrovni fakulty operativnější.
Tajemník FAV Ing. Vais měl připomínku k formulaci usnesení, kterou senátoři akceptovali,
a byla zapracována.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přečetla návrh usnesení.
Jelikož nezazněl žádný další dotaz, přešlo se k hlasování o usnesení.

Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU souhlasí s tím, aby se FAV stala kolektivním členem odborné
skupiny eu-maths-in.cz.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

AS FAV souhlasí, aby se FAV stala členem eu-maths-in.cz.

6. VYHLÁŠKA DĚKANA PODMÍNKY STUDIA V 1. ROČNÍKU FAV
Předsedkyně AS FAV doc. Radová uvedla další bod programu a předala slovo panu děkanovi
FAV doc. Lávičkovi, který vyzval proděkana pro koncepci studia a pedagogické záležitosti
doc. Železného, aby vyhlášku okomentoval.
Doc. Železný nejprve uvedl, že oproti minulé podobě vyhlášky bylo provedeno sloučení
prvních dvou bodů pro bakalářské a navazující magisterské studium, které byly jinak
identické, a byla provedena změna akademického roku. Jinak byl text plně převzat.
Tato vyhláška děkana upravuje podmínky studia ZČU o získání alespoň 20 kreditů za
absolvování svého studijního plánu v prvním semestru studia na 6 kreditů.
Pan děkan FAV doc. Lávička doplnil, že počet 6 kreditů byl v minulosti stanoven na základně
analýz a v tuto chvíli není potřeba toto číslo měnit.
Prof. Kolingerová a doc. Ježek pouze upozornili na drobnou pravopisnou chybu.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přečetla návrh usnesení. Jelikož nikdo z přítomných neměl
připomínky, přešlo se k hlasování.

Návrh usnesení:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický
rok 2015/2016.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok 2015/2016 byly schváleny.

7. INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k dalšímu bodu programu a pan děkan FAV
doc. Lávička požádal doc. Železného, aby danou problematiku okomentoval.
Doc. Železný seznámil přítomné s počty přihlášek a přijatých studentů pro akademický rok
2015/2016. Nejprve bylo diskutováno bakalářské studium a jeho srovnání s předchozím
rokem. Následovalo navazující studium a doktorské studium. Počet přijatých studentů do
bakalářských programů oproti minulému roku klesl o 47 studentů na 648, přičemž některé
obory vykázaly nárůst v počtu studentů, u některých oborů naopak počet přijatých studentů
klesl. Doc. Železný dále doplnil aktuální informaci z prvního kola zápisů, kde bylo zapsáno
přibližně 60 procent studentů z přihlášených. Z hlediska navazujícího studia zatím nebyly
k dispozici údaje o přijatých studentech, avšak počet přihlášených studentů oproti loňskému

roku klesl o 49 studentů na 206. Počet přihlášených studentů do doktorského studia klesl
o 9 studentů na 33. Na závěr doc. Železný informoval, že uvedené údaje korespondují
s klesajícím demografickým trendem pro příslušné věkové skupiny.
Pan děkan FAV doc. Lávička uvedl, že pokles studentů není pro fakultu dobrou zprávou.
Zdůraznil, že v danou chvíli proděkani doc. Železný a doc. Baroch dělají pro změnu trendu
maximum a zároveň vedení FAV věří, že zafunguje i efekt nové budovy, nového výzkumného
centra a nové trendy propagace. Doc. Lávička pevně věří, že se už příští rok počty
přihlášených studentů zvednou a ještě lépe bude situace vypadat v letech následujících.
Zároveň však upozornil, že prioritou fakulty nejsou čísla, ale oslovování skupiny studentů,
na které FAV cílí. Na závěr poukázal na pokles počtu přihlášených studentů do doktorského
studia, kde je situace nejvíce alarmující, a konstatoval, že nebude lehké tato čísla obhajovat
na univerzitní úrovni.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová poděkovala za úvodní slovo a vyzvala přítomné senátory
k diskusi.
Doc. Šedivá poukázala na značný pokles přihlášek v navazujícím studiu. Doc. Železný se
omluvil a uvedl, že byly do celkového počtu chybně započítány duplicitně přihlášky do oborů,
které se nadcházející akademický rok nebudou již otevírat. Správný údaj odpovídá 46
přihláškám do kombinované formy a 209 přihláškám do prezenční formy navazujícího studia
za rok 2014/2015 oproti 54 přihláškám do kombinované formy a 152 přihláškám
do prezenční formy navazujícího studia pro rok 2015/2016.
Pan děkan FAV doc. Lávička upozornil na pokles studentů u některých oborů, ve kterých
zřejmě dochází k nasycení pracovního trhu. Dále uvedl, že bude vypracována analýza počtu
přihlášek do oborů a počtu studentů, kteří opravdu ke studiu nastoupí. Doc. Lávička také
informoval, že jistý úbytek studentů mezi bakalářským studiem a magisterským studiem je
přirozený a správný, avšak nyní dochází k úbytku neočekávaně velkému, a proto je nutné
tento pokles dále analyzovat.
Doc. Ježek připomněl, že v dané analýze by se měla objevit i migrace studentů mezi FAV
a fakultami jiných univerzit. Dále poukázal na to, že okolní univerzity mnohdy nemají
magisterské ani doktorské studium, a proto bychom měli být fakultou, která tyto studenty
přiláká.
Prof. Kolingerová poukázala na možnou příčinu odlivu studentů způsobenou několika nově
vzniklými fakultami v Praze.
Doc. Brada vypracoval osobní analýzu počtu studentů na KIV a poukázal na to, že letošní
pokles přihlášek je větší než v minulých letech. Dále poukázal na celkem vysoký poměr
příchozích studentů z jiných fakult mimo ZČU.

Pan děkan FAV doc. Lávička poukázal na efekt dopravního spojení okolních krajů, kdy je
mnohdy jednodušší nebo časově výhodnější doprava do hlavního města než do Plzně.
Zároveň také zmínil tlak firem na absolventy bakalářského studia, aby nepokračovali
v magisterském studiu, jelikož jsou podle jejich názoru znalosti z bakalářského studia již
dostačující. Doc. Brada reagoval, že takové informace od firemních partnerů nemá,
avšak připustil odliv studentů, jelikož už nyní studenti pracují při studiu, dostávají dobré
peníze a motivace setrvání na škole je tím u některých studentů výrazně narušena.
Dále poukázal na přesycení některých informatických fakult.
Prof. Kolingerová poukázala na to, že sice oproti pražským fakultám má FAV méně studentů,
avšak je zapotřebí dodržet určitou kvalitu výuky. Následně poukázala na migraci mezi obory
z důvodu různé obtížnosti nabízených oborů.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek uvedl, že univerzita si uvědomuje důležitost propagace
a zároveň dodal, že by ZČU ráda podnikla kroky k tomu, aby se propagace sjednotila.
RNDr. Tomiczková položila dotaz doc. Bradovi, zda jsou obory nabízené jinými
informatickými fakultami obsahově srovnatelné s obory nabízenými KIV. Doc. Brada
odpověděl, že úroveň předmětů je obdobná.
Doc. Ježek nedoporučuje navýšení univerzitního rozpočtu z důvodu propagace. Naopak
preferuje vrátit se k různým formám spolupráce se středními školami, které přináší velký
efekt. Jako příklad zmínil doc. Ježek výuku na středních školách vedenou pedagogem
z fakulty.
Pan děkan FAV doc. Lávička informoval, že FAV opět začala s návratem na střední školy,
příkladem mohou být fyzikální praktika, které probíhala v laboratořích KFY. Dále doc. Lávička
okomentoval připomínku týkající se některých konkurenčních vysokých škol, jejichž cílem je
být nejvýznamnějšími institucemi. Na závěr poukázal na stávající podmínky k přijetí do
magisterského studia, které mohou některé uchazeče odradit. Na tyto podmínky již dříve
poukazoval doc. Ježek a FAV by měla v tomto ohledu vyjít studentům vstříc. Také tajemník
FAV Ing. Vais vyjádřil souhlas s doc. Ježkem v bodu týkajícím se propagace. Doc. Lávička
reagoval, že současná forma propagace FAV by mohla být úspěšná.
Doc. Brada uvedl příklad jedné diskuse, ve které se objevilo, že dobří studenti si vybírají
podle vyšší náročnosti školy.
Ing. Stanislav reagoval, že FAV měla v jeho okolí renomé náročnější školy v době, kdy chodil
na střední školu v Ústeckém kraji. Zároveň je zastáncem takové náročnosti studia,
aby fakulta produkovala kvalitní absolventy. Na závěr vyjádřil podporu propagace na
sociálních sítích.
Doc. Stehlík poukázal na analýzu, kterou nedávno provedl Mgr. Michal Friesl, Ph.D.,
a ukázalo se, že z technických fakult ZČU jsme škola s nejmenším počtem studentů z okolních

krajů. Dále doc. Stehlík vyjádřil domněnku, že na středních školách ubyla kvalitní výuka
programování, a tak se studenti bojí informatiky na FAV.
Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek poukázal na iniciativu týkající se výuky informatiky na
středních školách ze strany FAV, která však neuspěla u vedení středních škol.
Ing. Balda uvedl, že pokles přihlášených studentů do doktorských programů může být
způsoben i situací související s přijímáním nových výzkumných pracovníků do NTIS.
Dále Ing. Balda informoval přítomné, že pro studenty ZČU s technickým zaměřením je
poměrně snadné najít brigádu při studiu v odborných firmách, čímž reagoval na snížení
motivace ke studiu, která byla dříve probírána. Na závěr uvedl příklad jedné firmy, která za
poslední 3 roky nově zaměstnala asi 300 programátorů.
Pan děkan FAV doc. Lávička na závěr shrnul, že vedení FAV bude v nejbližší době připravovat
dlouhodobý záměr fakulty na rok 2016 – 2020 a tyto záležitosti v něm musí být velmi
intenzivně diskutovány. Představa vedení FAV je zpracovat tento strategický dokument v jiné
formě než v předchozích letech.
Doc. Stehlík na závěr tohoto bodu poukázal na malý počet studentů v oborech nabízených
FAV, kdy počet studentů menší než 10 je v devíti oborech z 16-ti nabízených.
Pan děkan FAV doc. Lávička souhlasil s tím, že na FAV je stále příliš mnoho oborů a domnívá
se, že by se řada oborů měla sloučit a profilovat se jen formou specializací.

8. RŮZNÉ
Předsedkyně AS FAV doc. Radová přešla k závěrečnému bodu programu. Nejprve seznámila
přítomné senátory, že návrh členů za FAV do rozpočtové komise AS ZČU (na jednání AS FAV
dne 22. 4. 2015 byli navrženi Ing. Pavel Balda, Ph.D. a Ing. Václav Vais, Ph.D.) byl 27. 5. 2015
schválen AS ZČU.

Předsedkyně AS FAV doc. Radová dále informovala senátory, že nový Statut FAV (schválený
na jednání AS FAV dne 22. 4. 2015) byl na AS ZČU schválen 27. 5. 2015.
Pan děkan FAV doc. Lávička uvedl, že by při této příležitosti rád vydal vyhlášku děkana,
která se týká určení oblastí činnosti proděkanů, stanovení rozsahu zastupování děkana
proděkany a vymezení působnosti garanta sekce. Tuto vyhlášku děkana neschvaluje AS FAV,
avšak doc. Lávička nabídl diskusi nad jejím obsahem. Tato vyhláška děkana byla již
představena na kolegiu děkana, a tedy byla k dispozici vedení NTIS.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová otevřela diskusi.

Ing. Zápotocká poukázala na formulaci trvale přenesených pravomocí proděkana pro vědu
a výzkum, kdy by v současné formulaci mohl dotyčný proděkan podepisovat diplomy
a dodatky k diplomům doktorského studia. Pan děkan FAV doc. Lávička s připomínkou
souhlasil a potvrdil, že takovou pravomoc by v době přítomnosti děkana proděkan pro vědu
a výzkum mít neměl. Formulaci prověří tak, aby byl výklad takový, jaký má být.
Prof. Kolingerová položila dotaz týkající se pravomocí garanta sekce. Pan děkan FAV
doc. Lávička odpověděl, že garant sekce má prakticky nulové pravomoci, avšak jedná se
o důležitou osobu, která koordinuje, zprostředkovává, radí a předává na vyžádání informace
v daném oboru děkanovi fakulty. Jako příklad doc. Lávička uvedl, že garant sekce může svolat
poradní schůzi, na které se bude hledat dohoda napříč sekcí. Sám však rozhodnout nemůže.
Předsedkyně AS FAV doc. Radová se zeptala, do kdy je možné posílat připomínky k této
vyhlášce děkana. Pan děkan FAV doc. Lávička uvedl, že mezní termín je 30. 6. 2015.

Další téma tohoto bodu programu představil pan děkan FAV doc. Lávička, který informoval
přítomné o snaze oddělení geomatiky KMA a oddělení stavitelství KME vytvořit společnou
katedru – Katedru geomatiky, geodézie a stavitelství. V danou chvíli je vedením FAV
sledována ekonomická stabilita obou oddělení. Dále je zapotřebí, aby obě pracoviště
představila plán rozvoje. Zároveň doc. Lávička zmínil personální otázku týkající se
dostatečného počtu profesorů, docentů, atd. Nakonec doc. Lávička uvedl, že senátorům
rozešle podklady, které jsou v tuto chvíli k dispozici kolegiu děkana.
Doc. Brandner se zeptal, zda je zpracován nějaký časový scénář možného sloučení těchto
dvou pracovišť. Pan děkan FAV doc. Lávička potvrdil, že scénář existuje a uvedl několik
detailů. Pokud vše bude schváleno, předpokládaný termín vzniku katedry by mohl být v roce
v akademickém roce 2016/2017.

Pan děkan FAV doc. Lávička informoval přítomné o výsledcích 4. Veřejné soutěže Národního
programu udržitelnosti (NPU I), kde NTIS ve své přihlášce s projektem PUNTIS uspěl.
Požadovaná podpora byla 438 mil. Kč. Schválená podpora je 375 mil. Kč, neboli přibližně 37%
celkových uznaných nákladů projektu. Ke krácení podpory o 20% došlo u osobních nákladů
a dále došlo adekvátně ke krácení souvisejících režií. Z toho důvodu bude nutné najít další
zdroje pro vyrovnání těchto nákladů, jelikož indikátory i celkový rozsah projektu zůstaly
stejné. Doc. Lávička v návaznosti na tyto informace uvedl, že nebude potřeba poskytnout
slíbenou finanční podporu Sekci fyziky, jak bylo diskutováno při schvalování rozpočtu.
Nicméně i tak bude nutné udělat změnu rozpočtu FAV (nový rozpočet poběží od července),
která bude předložena AS FAV v září 2015. Jde opět o krok, na který byli senátoři upozornění
s předstihem již při schvalování rozpočtu v dubnu 2015.

RNDr. Šedivá se zeptala na počet krácených projektů. Pan děkan FAV doc. Lávička odpověděl,
že bylo kráceno šest z osmi projektů, které uspěly. Dva projekty neuspěly. Dále doc. Lávička
uvedl, že vedení NTIS si vyžádalo posudky k projektu, zatím je však nedostalo.
Doc. Stehlík požádal, zda by mohla být senátorům opět zaslána zpráva týkající se přidělení
dotace. Pan děkan FAV doc. Lávička souhlasil a slíbil, že stejně jako v případě předchozí
soutěže bude senátorům zaslána souhrnná zpráva, kterou zpracuje ředitel NTIS.

Předsedkyně AS FAV doc. Radová poukázala na trvající usnesení 2014/14 (ze dne 4. 6. 2014)
týkající se nevhodného vykazování docentů a profesorů a poprosila pana děkana FAV
o komentář. Pan děkan doc. Lávička uvedl, že dlouhodobá nemoc Ing. Šaška, který má jako
jediný na ZČU přístup do registru docentů a profesorů REDOP, znemožnila tuto záležitost
řešit. Avšak dlouhodobá nemoc Ing. Šaška zřejmě dnes skončila, a proto doc. Lávička bude
tento bod řešit. Za neustálé odkládání se omluvil.

Předsedkyně AS FAV doc. Radová dále zprostředkovala dotaz svých kolegů, kteří si stěžovali
na kouř z kuřáckého balkónu, který stoupá do jejich oken. Pan děkan FAV doc. Lávička uvedl,
že zmiňovaný balkón je projektovaný jako místo pro kuřáky, architekt budovu projektoval
původně bez otevíracích oken, avšak na žádost FAV byla otevírací okna dodělána.
Problém by byl i s vymezením místa před budovou. Množí se totiž připomínky, kdy stoupající
kouř od kuřáků stojících poblíž vchodu vniká přirozeným tahem průduchy až do chodeb
budov, což je nepříjemné. Na druhou stranu doc. Lávička připomínce rozumí, nedokáže si
však představit, co by s touto situací mohlo vedení fakulty udělat.

Předseda AS ZČU RNDr. Tomiczek informoval senátory, že návrhy na kandidáty pro volby do
AS ZČU lze podávat volební komisi, kde je za FAV Dr. Dudáček a RNDr. Teska.

Ing. Zápotocká se zeptala, zda bude fungovat JIS karta při velké letní odstávce serverů.
Tajemník FAV Ing. Vais uvedl, že nevidí důvod, proč by JIS neměla fungovat, avšak raději to
ještě prověří.

Ing. Balda zprostředkoval dotaz svých kolegů, kterým nevyhovuje krátká provozní doba
budov FAV přes léto (6:00 – 18:00). Ing. Balda uvedl, že kolegy chápe a uvedl příklad jejich
práce. Zároveň v diskusi uvedl příklad z vlastní zkušenosti, kdy bylo zapotřebí osobního
přístupu do kanceláře o víkendu, avšak vrátný Ing. Baldu nemohl do budovy pustit.
Tajemník FAV Ing. Vais v diskusi uvedl, že prázdninový provoz budovy je otázkou nákladů

a konkrétní otevírací doba byla diskutována na kolegiu děkana a byla vedoucími pracovišť
společně odsouhlasena. Pan děkan FAV doc. Lávička uvedl, že za prodloužení provozní doby
je nutné uhradit nadstandardní výdaje a bylo by nejprve nutné určit, kým by byly uhrazeny.
Doc. Brada se zeptal na cenovou relaci nákladů. Tajemník FAV Ing. Vais konkrétní cenovou
relaci neznal. Doc. Ježek uvedl, že by byla vhodnější provozní doba například od 7:00 do
19:00. Na závěr pan děkan FAV doc. Lávička uvedl, že tato budova patří univerzitě a spadá
tak pod Provoz a služby ZČU. V případě žádosti o změnu provozní doby budov je tak nutné
jednat s tímto pracovištěm. V případě zájmu FAV je změna provozní doby budov samozřejmě
možná. Současně se přimluvil, aby byly tyto žádosti v budoucnu vedeny standardní cestou,
tedy nejprve přes vedoucí pracovišť, čímž se dostanou na kolegium děkana. Na nejbližším
kolegiu bude tato otázka otevřena.

Jednání AS FAV bylo ukončeno v 16:08.
Vlasta Radová
Předsedkyně AS FAV
Zapsal 25. 6. 2015

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 25. 6. 2015
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2015/15:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje výroční
zprávu FAV za rok 2014.

Usnesení 2015/16:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje výroční
zprávu o hospodaření FAV za rok 2014.

Usnesení 2015/17:
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje řádné
volby do akademického senátu Fakulty aplikovaných věd na funkční období 1. 1. 2016 –
31. 12. 2017. Volby se budou konat v týdnu od 2. 11. do 8. 11. 2015.

Usnesení 2015/18:
Akademický senát FAV ZČU souhlasí s tím, aby se FAV stala kolektivním členem odborné
skupiny eu-maths-in.cz.

Závěr 2015/19:
Akademický senát FAV ZČU schvaluje podmínky studia v 1. ročníku FAV pro akademický rok
2015/2016.

AKADEMICKÝ SENÁT FAV, 25. 6. 2015
PREZENČNÍ LISTINA
Akademická část

Jméno

Pracoviště Účast

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

přítomen

2

Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

KIV

přítomen

3

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

KMA

přítomen

4

Doc. RNDr. František Ježek, CSc.

KMA

přítomen

5

Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

KIV

přítomna

6

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

KKY

přítomna

7

RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

KMA

přítomen

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

9

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

10

Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

KIV

omluven

11

Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

KME

přítomen

12

Ing. Andrea Zápotocká, Ph.D.

KKY

přítomna

Studentská část

1

Ing. Pavla Fraňková, MSc.

přítomna

2

Ing. Jindřich Havlík

přítomen

3

Ing. Tomáš Mandys

přítomen

4

Ing. Zdeňka Rendlová

přítomna

5

Ing. Petr Stanislav

přítomen

6

Ing. Jan Škach

přítomen
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PREZENČNÍ LISTINA
Hosté

Jméno a příjmení

Funkce nebo
pracoviště

Ing. Václav Vais, Ph.D.

DFAV

Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

DFAV

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

DFAV

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

DFAV

Podpis

