Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity vPlzni
ze dne 3. 10. 2018

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 18 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 8 hostů – viz prezenční listina.
Omluveno: 0 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 RNDr. Tomiczková a Ing. Turjanicová.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Záměr žádosti o akreditaci NSP Učitelství fyziky pro střední školy
3. Různé

Jednání
1. Zahájení
Předseda AS FAV Ing. Mouček vítá přítomné na jednání a představuje program jednání.
Jiné návrhy na doplnění nebo pozměnění programu nejsou.
Hlasování:
pro – 18,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 18 senátorů)

2. Záměr žádosti o akreditaci NSP Učitelství fyziky pro střední školy
Děkanka Radová uvádí, že se jedná o navazující magisterský studijní program, jehož
garantem je přítomný doc. Kos, spadající částečně na FAV a částečně na FPE, vytvořený po
vzoru NSP Učitelství matematiky pro střední školy, který AS FAV schvaloval na jaře 2018.
Předkládaný záměr žádost o akreditaci projednala ROV Učitelství a ROV Fyzika na přelomu
srpna a září a vznesly drobné připomínky, které spolu s připomínkami PR-P (z 12.9.) byly
zapracovány a výsledná žádost byla 27.9. schválena příslušnými ROV. Od té doby došlo
ještě k malé změně, a to té, že FPE po vzoru FAV doplnila do žádosti prohlášení o tom, že
garantuje personální zabezpečení jednotlivých předmětů zařazených do studijního
programu. Regulačnímu orgánu, kterým je v případě učitelství MŠMT, byla žádost o
akreditaci zaslána k vyjádření 21.9.

RNDr. Šedivá se zajímá, zda předpoklad 10 studentů ročně u tohoto SP je realistický.
Odpověď je, že je to spíše přání.
Ing. Vais se zajímá, k jaké fakultě se budou studenti započítávat. Doc. Lávička odpovídá, že
to bude záležet, zda studenti budou studovat fyziku podle tzv. majoritního studijního plánu
nebo minoritního. Dle zákona se totiž započítávají tam, kde studují majoritní studijní plán.
Nicméně vzhledem k tomu, že aprobace matematika-fyzika, resp. fyzika-matematika, je
častou volbou studentů, lze očekávat, že naprostá většina se bude započítávat FAV, protože
na tuto fakultu také přísluší majoritní studijní plán matematiky.
Ing. Krejčová upozorňuje na drobný překlep v názvu předmětu.
Doc. Kohout se táže, zda existuje nějaká definice toho, co je předmět profilujícího základu
(PZ) a co základní teoretický předmět profilujícího základu (ZT), protože by apriori očekával,
že předmět, který se jmenuje “Teoretická mechanika” (TME) bude ZT a nikoliv PZ. Doc.
Lávička odpovídá, že striktní definice neexistuje, dostupná definice je relativně volná. Doc.
Holubová si posteskne, že bohužel ani na úrovni ZČU nedošlo k internímu vyjasnění těchto
pojmů. Osobně se domnívá, že v případě TME bude PZ v pořádku, protože se jedná o SP
učitelství, kde důraz je spíše na didaktickou část, než na tu odbornou. Doc. Kos doplňuje, že
ve fyzice termín “teoretická” má poněkud jiný význam než v jiných oborech.
Protože nejsou další dotazy ani připomínky, nechává předseda senátu hlasovat o usnesení.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
fyziky pro střední školy. Nemá k němu připomínky a doporučuje jej předložit Vědecké
radě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ke schválení.

Hlasování:

pro – 18,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 18 senátorů)

3. Různé
Doc. Baroch informuje senátory, že DOD na FAV proběhne poslední středu v lednu
společně s DOD FEL a FST.
RNDr. Tomiczek informuje senátory FAV, že Plán realizace strategického záměru ZČU (dále
jen PRSZ) předložený prorektorem Duchkem ke schválení na AS ZČU nebyl senátory
schválen, protože 1) došlo k porušení Pravidel systému zajišťování kvality vzdělání, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností ZČU (dále PSZK), když PRSZ byl předložen senátu ještě před jeho
schválením VR ZČU, 2) obsahuje mnohé faktické i pravopisné chyby a 3) mnohé připomínky
k obsahu ať již ze strany členů kolegia rektora či členů AS ZČU nebyly vůbec vypořádány.
Doc. Holubová doplňuje, že je alarmující, že mimořádné zasedání AS ZČU je nově

naplánováno na 10.10. odpoledne, když VR ZČU zasedá téhož dne dopoledne a může mít k
PRSZ připomínky, které dle PSZK mají být zapracovány ještě před jednáním AS ZČU.
Argumentaci ze strany vedení ZČU, že celý proces musí být takto rychlý, protože 15.10.
zasedá správní rada, která musí dokument schválit, aby mohl být včas (do konce října)
předložen MŠMT, aby se ZČU nepřipravila o 40 mil., neakceptuje.
Vedení FAV, zejména ústy proděkana doc. Lávičky, apeluje na senátory AS ZČU, aby dbali
na důsledné dodržování PSZK a dalších vnitřních pravidel ZČU. Připomíná, s jakou
pečlivostí a vážností probíhala příprava a proces schvalování PRSZ FAV, jehož neschválení
není spojeno s finančním postihem. Představuje svoji představu, jak by vedení ZČU mělo v
budoucnosti přistupovat k vypracovávání PRSZ a obdobných významných dokumentů, aby
se tato nešťastná situace neopakovala.
Následuje krátká diskuze, ve které se členové AS FAV dozvídají další detaily.
Odešel RNDr. Tomiczek
Předseda AS FAV Ing. Mouček nechává hlasovat, zda si senátoři AS FAV přejí v této
záležitosti vydat usnesení, které by zavázalo vedení FAV k podniknutí příslušných kroků
směrem k vedení ZČU pro zabránění obdobných problémů v budoucnosti.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Následuje hlasování, zda si senátoři AS FAV přejí usnesení formulovat na místě.
Hlasování:

pro – 14,

proti – 3,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

Předseda AS FAV ve spolupráci s proděkanem Lávičkou formuluje rozsáhlé usnesení (viz
níže) a dává senátorům krátkou přestávku, aby si rozmysleli svůj názor na toto usnesení. Po
přestávce následuje hlasování o přijetí/nepřijetí usnesení v jeho plném znění s tím, že pokud
by nebylo přijato, bude následovat jeho zjednodušení resp. úprava.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyzývá,
po zkušenostech se zpracováním Plánu realizace strategického záměru (PRSZ) pro
rok 2019 a zejména v souvislosti s procesem přípravy PRSZ v dalších letech, vedení
FAV, aby se směrem k vedení ZČU zasadilo zejména o následující:
• aby byla důsledně dodržována vnitřní norma PSZK, ve které je stanoven jak postup
přípravy, tak proces a souslednost jednotlivých kroků při schvalování;
• aby nebyl proces přípravy a schvalování degradován formalistickým přístupem a
aby grémia zásadní v procesu vyjadřování (jako kolegium rektora či vědecká rada)
měla dostatečnou lhůtu na to podat připomínky, které lze zodpovědně a s plnou
vážností zapracovat vždy ještě před zahájením další procesní fáze;
• aby byl s dostatečným předstihem vytvořen realistický harmonogram, který umožní,
aby celý proces proběhl řádně a bez časového tlaku; v souvislosti s tím, aby po vzoru
analogických procesů, do něhož je zapojeno vícero grémií (např. akreditace studijních

programů), byl celý proces průběžně monitorován (zavedení průvodního listu s
postupně doplňovanými daty a zřízení úložiště s průběžně doplňovanými
připomínkami jednotlivých zainteresovaných grémií, a to včetně vypořádání těchto
připomínek);
• aby byla již v procesu přípravy každoročních PRSZ posílena role a zainteresovanost
fakult, a to nejlépe zapojením příslušných proděkanů, do jejichž kompetence spadá
strategie a rozvoj;
• aby dokument, který je uvolňován k projednávání a schvalování (zejména v grémiích
se zastoupením externích členů), neobsahoval tak značné množství chyb, neboť toto
rozhodně nepřispívá k dojmu, že dokumenty významu PRSZ jsou na ZČU brány s
patřičnou vážností.
Dále žádáme senátory zvolené za akademickou obec FAV v AS ZČU, aby jak
předsednictvo, tak senát seznámili s tímto usnesením.
Hlasování:

pro – 9,

proti – 6,

zdržel se – 2 (celkem přítomno 17 senátorů)

Kandidáti na rektora jsou: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček a Bc. Jan Pokorný, předseda
studentské komory AS ZČU. Předseda AS ZČU obdržel tři návrhy na prvního, resp. jeden na
druhého kandidáta. První beseda s kandidáty proběhne 24.10. První volba pak 28.11.
RNDr. Šedivá se dotazuje vedení FAV, jaký je stav podávání institucionální akreditace na
ZČU. Děkanka Radová informuje, že poslední informace (z 19.9.) jsou takové, že do 24.10.
všechny fakulty mají nahlásit, ve kterých oblastech vzdělávání chtějí o institucionální
akreditaci žádat. Na FAV je dle děkanky Radové aktuální stav: Stavebnictví - určitě NE,
Strojírenství (spadá tam část mechaniky) - záleží na FST, FAV se případně připojí, Vědy o
zemi - příslušná ROV říká, že určitě ANO (ve spojení s FPE a FEK), Informatika - zatím
váhá, ale asi ANO, Kybernetika - váhá, ale asi ANO, Matematika - spíš NE, Fyzika - spíš NE.
Důvod váhání KIV a KKY dlouhodobě spočívá v tom, že na ZČU dlouho nebyla mj.
stanovena příslušnost jednotlivých oblastí vzdělávání fakultám, což budilo obavy, že by v
případě existující institucionální akreditace v oblastech vzdělávání Informatika a Kybernetika
mohlo dojít k tomu, že jiné fakulty by si mohly akreditovat studijní programy spadající do
těchto oblastí vzdělávání aniž by se k tomu FAV mohla jakkoli vyjádřit. Dne 5.9. byla vydána
vnitřní norma (12P/2018), která příslušnost stanovuje a dává fakultám jisté záruky, které tyto
obavy do určité míry zmírňují. Děkanka Radová nicméně uvádí, že PR-P Čepička přišel na
jednání AS ZČU a na jednání kreditní skupiny nově s informací, že NAÚ přeruší
projednávání všech žádostí o akreditace studijních programů příslušejících do oblasti
vzdělávání, ve které univerzita o institucionální akreditaci žádá. Pokud by se tato informace
ukázala být pravdivou, nemůže se FAV v této chvíli ucházet o institucionální akreditaci v
žádné z výše uvedených oblastí.
Další zasedání AS FAV je plánováno na 14.11. od 13:00, ale od 14:00 začíná slavnostní
zasedání VR FAV, takže je navržen začátek zasedání AS FAV na 10:00. Nikdo z přítomných
senátorů nemá s posunem problém.

Jednání bylo ukončeno v 15:13.
Roman Mouček
Předseda AS FAV
Zapsal 4. 10. 2018
Josef Kohout

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 3.10. 2018
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
fyziky pro střední školy. Nemá k němu připomínky a doporučuje jej předložit Vědecké
radě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ke schválení.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyzývá,
po zkušenostech se zpracováním Plánu realizace strategického záměru (PRSZ) pro
rok 2019 a zejména v souvislosti s procesem přípravy PRSZ v dalších letech, vedení
FAV, aby se směrem k vedení ZČU zasadilo zejména o následující:
• aby byla důsledně dodržována vnitřní norma PSZK, ve které je stanoven jak postup
přípravy, tak proces a souslednost jednotlivých kroků při schvalování;
• aby nebyl proces přípravy a schvalování degradován formalistickým přístupem a
aby grémia zásadní v procesu vyjadřování (jako kolegium rektora či vědecká rada)
měla dostatečnou lhůtu na to podat připomínky, které lze zodpovědně a s plnou
vážností zapracovat vždy ještě před zahájením další procesní fáze;
• aby byl s dostatečným předstihem vytvořen realistický harmonogram, který umožní,
aby celý proces proběhl řádně a bez časového tlaku; v souvislosti s tím, aby po vzoru
analogických procesů, do něhož je zapojeno vícero grémií (např. akreditace studijních
programů), byl celý proces průběžně monitorován (zavedení průvodního listu s
postupně doplňovanými daty a zřízení úložiště s průběžně doplňovanými
připomínkami jednotlivých zainteresovaných grémií, a to včetně vypořádání těchto
připomínek);
• aby byla již v procesu přípravy každoročních PRSZ posílena role a zainteresovanost
fakult, a to nejlépe zapojením příslušných proděkanů, do jejichž kompetence spadá
strategie a rozvoj;
• aby dokument, který je uvolňován k projednávání a schvalování (zejména v grémiích
se zastoupením externích členů), neobsahoval tak značné množství chyb, neboť toto
rozhodně nepřispívá k dojmu, že dokumenty významu PRSZ jsou na ZČU brány s
patřičnou vážností.
Dále žádáme senátory zvolené za akademickou obec FAV v
předsednictvo, tak senát seznámili s tímto usnesením.

AS ZČU, aby jak

Akademický senát FAV, 3. 10. 2018
Prezenční listina
AKADEMICKÁ ČÁST
Jméno

Pracoviště

Podpis

KIV

přítomen

1

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

2

doc. Ing. Gabriela Holubová,Ph.D.

KMA

přítomna

3

doc. Ing. Pavel Ircing,Ph.D.

KKY

přítomen

4

Ing. Karel Jedlička, Ph.D.

KGM

přítomen

5

doc. Ing. Josef Kohout,P
 h.D.

KIV

přítomen

6

Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.

KME

přítomen

7

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

KIV

přítomen

8

Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.

KFY

přítomna

9

doc. Ing. Ondřej Straka,Ph.D.

KKY

přítomen

10

RNDr. BlankaŠedivá, Ph.D.

KMA

přítomna

11

RNDr. Petr Tomiczek, CSc.

KMA

přítomen

12

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.

KMA

přítomna

STUDENTSKÁ ČÁST
1

Ing. Tomáš Ausberger

přítomen

2

Ing. JaroslavaBrašnová

přítomna

3

Ing. Jindřich Havlík

přítomen

4

Ing. FrantišekKolovský

přítomen

5

Ing. Milada Krejčová

přítomna

6

Ing. Jana Turjanicová

přítomna

Akademický senát FAV, 3. 10. 2018
Prezenční listina
HOSTÉ
Funkce nebo pracovišštěě

Podpis

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Děkanát FAV

přítomna

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát FAV

přítomen

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Děkanát FAV

přítomen

Ing. Vais, Ph.D.

Děkanát FAV

přítomen

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Děkanát FAV

přítomen

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Děkanát FAV

přítomen

AS ZČU -student FAV

přítomen

FAV

přítomen

Jméno

Martin Kopřiva
doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D.

