Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity v Plzni
ze dne 29. 11. 2017

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 12:30 hodin.
Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 12 hostů – viz prezenční listina.
Omluveno: 3 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Neomluveno: 0 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášení schopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Ing. Balda a Ing. Hájek.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Anotace záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Kybernetika a
řídicí technika
3. Anotace záměru žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Řídicí a
rozhodovací systémy
4. Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV pro akademický rok
2018/2019
5. Volba delegáta FAV do sněmu Rady vysokých škol pro funkční období 2018-2020
6. Různé
a. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
b. Přivítání nových senátorů
c. Další

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno předsedou AS FAV Ing. Baldou. Ten přivítal senátorky,
senátory a přítomné hosty. Skrutátory byli jmenováni senátoři - Ing. Balda a Ing. Hájek.
Nikdo z přítomných neměl námitky. Předseda AS FAV informoval také o tom, že podklady k
projednávaným bodům byly senátorkám a senátorům zaslány spolu s pozvánkou na dnešní
jednání.
Následovalo představení programu jednání. Jelikož nikdo z přítomných neměl návrhy na
změnu programu, přešlo se k hlasování.
Hlasování:
pro – 12,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 12 senátorů)

2.
Anotace záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Kybernetika a řídicí technika
Děkanka FAV seznámila přítomné senátorky, senátory a hosty s body programu 2 a 3 tohoto
jednání. Podkladové materiály k těmto bodům byly jak současným, tak i budoucím členům
AS FAV (nastupujícím do AS FAV od 1. 1. 2018) zaslány v předstihu s pozvánkou k tomuto
jednání.
Pozn.: Obšírnější informace o akreditacích lze nalézt v zápise z jednání AS FAV dne 3. 10.
2017.
Dorazila Ing. Turjanicová, Mgr. Pajdarová.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Kybernetika a řídicí
technika a nemá připomínky.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

3. Anotace záměru žádosti o akreditaci magisterského studijního
programu Řídicí a rozhodovací systémy
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Řídicí a rozhodovací
systémy a nemá připomínky.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

4. Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV pro
akademický rok 2018/2019
Doc. Železný poskytl podklady k tomuto bodu senátorům v předstihu a seznámil přítomné se
změnami, které byly v podmínkách pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV
provedeny. Podrobnější popis změn byl senátorům zaslán spolu s podklady.
Následovala diskuze
RNDr. Tomiczek: Kombinovaní studenti tvoří kolem 15 % přijatých studentů. Popud na
zrušení kombinovaného studia přišel z KIV. Osobně si nemyslí, že je to vhodný krok.
Ing. Vaněček: Loni u PPA2 přišli 4 studenti kombinovaného studia ke zkoušce, jen 1 udělal,
z počtu několika desítek (40-80) studentů zapsaných na předmětu.
RNDr. Tomiczek: Propadovost kombinovaných studentů je přes 90%. Nicméně argument, že
jich je na programech málo, není relevantní. U prezenčních forem studia je v některých
případech také jen pár studentů.
Děkanka FAV: Nyní bychom museli v případě kombinované formy studia provést akreditaci,
která je náročnější oproti akreditaci programů v prezenční formě studia. Nicméně to, že v
následujícím akademickém roce není otevřena kombinovaná forma, neznamená, že je

zrušena napořád, v případě, že bude vůle ji opět nabízet, bude třeba provést akreditaci.
Ing. Vais: Metodika rozdělování peněz z MŠMT uvádí parametr “graduation rate”, tj. kolik %
z přijatých studentů dokončí studium, které ovlivňuje peněžní prostředky získané za
studenta.
RNDr. Tomiczek: Jedná se o 15% podíl v parametru K dané metodiky. Modelově se jedná o
cca. 140 000 Kč. Přijdeme modelově asi o 4,5 mil., ušetříme cca. 2 mil.
Ing. Vais: Lze na neotevření kombinované formy studia pohlížet také tak, v souvislosti s
finanční stránkou věci, že dojde k uvolnění kapacit (personálních i časových) pro shánění
příjmů jiným způsobem.
Doc. Holubová: Nesplňujeme nařízení akreditačního úřadu a MŠMT. Např. množství 80
hodin kontaktní výuky každý semestr pro studenty v kombinované formě studia, což není
efektivní při velmi nízkém počtu studentů.
RNDr. Tomiczek: Z pohledu financí tímto krokem proděláme. Navíc, když rektor chce
přijímat nyní co nejvíce studentů, přijdeme za ním s tím, že snížíme jejich počty momentálně
o 67.
Doc. Holubová: Možnosti zajištění kombinované formy studia byly mnohokrát diskutovány,
ale dosud se nedospělo k obecnému konsensu, jak ji zajistit.
Doc. Lávička: Kombinovaná forma plní roli pro ty, kteří odložili poptávku po vysokoškolském
vzdělání. Proč by měl stát kombinovanou formu platit? Pro státem definované pozice - např.
úředně ověřený zeměměřický inženýr (možný získat po absolvování programu Geomatika
na KGM), studium na FZS pro zdravotní sestry apod. Je momentálně nějaký takový obor na
FAV? Vedení FAV si myslí, že ne. Geomatika tuto roli splnila, nyní tento obor studují
jednotky studentů, kombinovaní studenti si již dodělali svá vzdělání požadovaná
zaměstnavatelem (viz Nový občanský zákoník). Studijní a zkušební řád umožňuje
studiachtivým studentům jiné formy studia než kombinovanou. Na kolegiu děkana byla
začata debata na téma jiných forem studia pro “kombinované studenty”
Ing. Mouček: Předpokládaná čísla přijatých studentů jsou nezávazná vůči přijímaným
studentům. Jsou nezávazná i pro univerzitu, směrem dovnitř?
Doc. Železný: Počet studentů vůči univerzitě se řeší jiným způsobem než je propadovost,
Ing. Mouček hovoří o “kapacitě oboru”. Penalizace je za přebrání a nedobrání. Limit je na
studenty 1. ročníku (X1) díky změně způsobu financování MŠMT - číslo na univerzitu.
Technické fakulty nejsou penalizované za přebrání, ale nejsou za to ani zaplaceni. Když
nedobere o více než 10% vůči přiřazenému číslu, pak je odebráno větší množství peněz.
Vedení ZČU se obrátilo na fakulty, kolik studentů přijmou a na nich by pak záviselo finanční
vyrovnání v případě nedobrání. Optimalizujeme tedy na toto číslo - odhad je nyní 525
studentů 1. ročníku na FAV pro rok 2017/2018. Tímto však klesly počty studentů technických
fakult a netechnické si toto číslo vůči ZČU mohou tím pádem navyšovat.
Doc. Holubová: Přijímáme do oborů, kterým bude končit akreditace. Budou moci studenti
dostudovat přeřazením do obdobných programů?
Děkanka FAV: Předpokládáme, že současné obory budou přeakreditované na funkční

programy.
Doc. Lávička: Garanti těchto oborů, kterých se toto týká, by už měli pracovat na reakreditaci.
Vedení tuto situaci řeší.
Doc. Železný: Předpokládá, že garanti programů činí vše, aby studenti jejich oborů studium
dokončili.
Ing. Jedlička: Certifikát z českého jazyka je pro studenty nemající češtinu jako rodný jazyk
povinný (viz Podmínky přijetí do bakalářských studijních programů na FAV pro 2017/2018)?
Je třeba zavádět na toto novou normu?
Doc. Železný: Je to koncepční řešení, certifikát z českého jazyka byl uvažován dlouhodobě
(viz podmínky studia), je požadována úroveň B1.
Doc. Holubová: Na FEL i FST je spousta cizinců hovořících česky velmi dobře a
požadovaná úroveň B1 se zdá dostačující. Problém s cizinci máme jen na FAV (pozn.
zapisovatele - viz zápis z minulého jednání).
Děkanka FAV: Anglicky se bavící student, s ním lze komunikovat, ale ve studijním programu
vedeném v českém jazyce se bude studovat v češtině.
Doc.Lávička: Studium v angličtině je placeno studentem, v češtině nikoliv.
Ing. Turjanicová: Bude moci přijímat podmíněně, že si certifikát dodělají?
Doc. Železný: Pro tuto situaci je uvedeno v podmínkách datum předložení certifikátu přímo
před nástupem do 1. ročníku, ve kterém bude muset student studovat v českém jazyce již od
začátku.
Ing. Zemčík upozornil na drobnou nejasnost ve dvou formulacích v navrhovaném dokumentu
týkajících se termínu doložení dokumentů.
RNDr. Tomiczková odešla, dorazil Doc. Steinberger
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2018/2019.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

5. Volba delegáta FAV do sněmu Rady vysokých škol pro funkční
období 2018-2020
Ing. Balda: Každá fakulta navrhuje do sněmu svého zástupce.
RNDr. Tomiczek: Navrhuje Doc. Radovou, která je již v radě vysokých škol činná.
Doc. Radová: Návrh přijímá.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd navrhuje doc. Radovou za delegáta Fakulty
aplikovaných věd do sněmu Rady vysokých škol pro funkční období 2018-2020.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

6. Různé
a. Výsledky voleb do AS FAV a AS ZČU
Viz
https://fav.zcu.cz/export/sites/fav/fakulta/akademickysenat/volby/volby_senatni/2017/radne/Konecne-vysledky-voleb-do-AS-FAV.pdf.
b. Přivítání nových senátorů
Novými senátory do AS FAV byli zvoleni:
Akademičtí pracovníci
Josef Kohout
Kamil Ekštein
Ondřej Straka
Pavel Ircing
Karel Jedlička
Vladimír Lukeš
Studenti
Jaroslava Brašnová
Milada Krejčová
c. Další
Děkanka FAV: Poděkovala všem stávajícím senátorkám a senátorům za spolupráci při
jednáních i mimo ně a vyzdvihla fungující spolupráci mezi AS FAV a vedením FAV. Nově
zvoleným senátorům popřála úspěšné období a první jednání nového senátu svolá sama
děkanka. Ustavující jednání je stanoveno na 3. 1. 2018.
Ing. Balda: Poděkoval všem za spolupráci a vysvětlil důvody, proč po 3 volebních obdobích
již nekandidoval. V posledním volebním období se zaměřil na to, co by fakulta jako taková
měla konat a kam směřovat. Nemyslí si, že je vše na FAV v pořádku. Je třeba si nalít čistého
vína, zda chceme mezi sebou a spolu spolupracovat a z tohoto pohledu by podle něj měl být
NTIS tímto jednotícím prvkem. S penězi z NTIS je třeba řádně hospodařit, což se bude
překrývat s následujícím volebním obdobím AS FAV. Jedná se o projekt, který je řádově 3x
peněžně více dotační, než běžné “milionové” projekty. V období NTISu, tj. 2010 do roku
2020 se FAV velmi změnila. Studentů třetina ubyla, počet zaměstnanců narostl o 100%, a
tudíž je třeba tento projekt dotáhnout do úspěšného konce. Snažil se tedy, aby akademičtí a
vědecko-výzkumní pracovníci si byli ve statutu rovni, například v rámci volebního práva.
Zajímal se o otázky veřejného mínění a decentralizace moci, tj. svéprávnost fakulty vůči
univerzitě a popřál nastupujícím senátorkám a senátorům úspěšné volební období.
Děkanka FAV: NTIS je pracoviště fakulty, tj. součást fakulty. Současné vedení samozřejmě
oddělit toto pracoviště nechce. Co bude po konci udržitelnosti, to je otázkou. Až přestanou
proudit peníze na centra excelence, bude třeba vyřešit otázku, jak NTIS ufinancovat.
Doc. Lávička: Velmi děkuje za názory Ing. Baldy a zdůraznil, že fakultu čeká těžké období. A
samozřejmě je na FAV spousta problémů, ale pojďme klást tyto otázky tam, kde mají zaznít,
tj. strategickému týmu fakulty, aby bylo možné zodpovědně reagovat a shodnout se na
koncensuálním řešení.
Nikdo z přítomných senátorek, senátorů ani hostů neměl žádné další téma do bodu Různé.

Jednání bylo ukončeno v 14:00.
Pavel Balda
Předseda AS FAV
Zapsal 29. 11. 2017 Pavel Hájek

Přehled trvajících usnesení AS FAV
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádné
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v
Plzni dne 29. 11. 2017
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Kybernetika a řídicí
technika a nemá připomínky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Řídicí a rozhodovací
systémy a nemá připomínky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech FAV ZČU pro akademický
rok 2018/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd navrhuje doc. Radovou za delegáta Fakulty
aplikovaných věd do sněmu Rady vysokých škol pro funkční období 2018-2020.

Akademický senát FAV, 29. 11. 2017
Prezenční listina
AKADEMICKÁ ČÁST
Jméno

Pracoviště

1

Ing. Pavel Balda, Ph.D.

KKY

2

doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.

KMA

3

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

KIV

4

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

KIV

5

Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.

KFY

6

doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.

KMA

7

doc. Ing. Josef Steinberger, Ph.D.

KIV

8

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

KMA

9

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

10

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

11

Ing. Petr Vaněček, Ph.D.

KIV

12

Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

KME

Podpis

Omluven

Omluvena

STUDENTSKÁ ČÁST
1

Bc. Tomáš Ausberger

2

Ing. Petr Brůha

3

Ing. Pavel Hájek

4

Ing. Jindřich Havlík

5

Ing. Jan Škach

6

Ing. Jana Turjanicová

Omluven

Akademický senát FAV, 29. 11. 2017
Prezenční listina
HOSTÉ
Jméno

Funkce nebo pracoviště

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Děkanát FAV

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát FAV

Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

KGM
Děkanát FAV, KMA

Ing. František Kolovský

KGM

Ing. Václav Vais, Ph.D.

Děkanát FAV

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Děkanát FAV

doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

KKY

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

KIV

Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.

KME

doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.

KIV

Jaroslava Brašnová

KME

Podpis

