Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity vPlzni
ze dne 3. 1. 2018

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 17členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 3 hosté – viz prezenční listina.
Omluveno: 1 člen 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. Tomiczek a Ing. Ausberger.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsednictva
3. Anotace záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Informatika a
výpočetní technika
4. Podmínky pro přijetí do navazujících studijních programů FAV pro akademický rok
2018/2019
5. Podmínky přijímacího řízení při změně oboru FAV od akademického roku 2018/2019
6. Různé

Jednání
1. Zahájení
Jednání AS FAV bylo zahájeno děkankou FAV doc. Radovou. Ta přivítala senátorky,
senátory a přítomné hosty. Děkanka pověřila dalším vedením ustavujícího jednání AS FAV
Ing. Romana Moučka, protože je jediným členem předsednictva AS FAV z minulého
funkčního období. Skrutátory byli jmenováni RNDr. Tomiczek a Ing. Ausberger. Nikdo z
přítomných neměl námitky.
Následovalo představení programu jednání. Jelikož nikdo z přítomných neměl návrhy na
změnu programu, přešlo se k hlasování.
Hlasování:
pro – 17,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

2. Volba předsednictva
Volba členů předsednictva je tajná. Do tříčlenné volební komise se nabídly senátorky

Tomiczková, Pajdarová a Krejčová.
Hlasování:
pro – 17,
proti – 0,
zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)
Volební komise byla schválena ve složení RNDr. Tomiczková, Mgr. Pajdarová a Ing.
Krejčová.
Volba předsedy AS FAV
RNDr. Tomiczek navrhl RNDr. Šedivou. Doc. Holubová poznamenala, že v současném
vedení FAV chybí zástupce KIV a KME. Z tohoto důvodu navrhla na předsedu AS FAV Ing.
Moučka. Oba senátoři se svými nominacemi souhlasili.
Výsledek volby: celkem bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly
platné,
Ing. Mouček obdržel 11 hlasů, RNDr. Šedivá obdržela 6 hlasů. Předsedou AS FAV pro
funkční období 2018 - 2020 byl zvolen Ing. Roman Mouček, Ph.D.
Jednání AS FAV tak dále povede Ing. Mouček v roli řádného předsedy.
Volba místopředsedy AS FAV
RNDr. Tomiczek navrhl RNDr. Šedivou. Ing. Havlík navrhl doc. Holubovou. Obě senátorky s
nominacemi souhlasily.
Výsledek volby: celkem bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly
platné, RNDr. Šedivá obdržela 11 hlasů, Doc. Holubová obdržela 6 hlasů.
Místopředsedkyní AS FAV pro funkční období 2018 - 2020 byla zvolena RNDr. Blanka
Šedivá, Ph.D.

Volba zástupce akademických pracovníků v předsednictvu AS FAV
Doc. Kohout navrhl Ing. Lukeše. Ing. Lukeš nominaci přijal. Ing. Mouček navrhl doc.
Holubovou. Doc. Holubová nominaci nepřijala.
Výsledek volby: celkem bylo odevzdáno 12 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly
platné, Ing. Lukeš obdržel 12 hlasů.
Zástupcem akademických pracovníků v předsednictvu AS FAV pro funkční období
2018 - 2020 byl zvolen Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
Volba tajemníka
Doc. Straka navrhl Ing. Havlíka. Ten s nominací nesouhlasil. Ing. Lukeš navrhl doc.
Kohouta, který s nominací souhlasil.
Výsledek volby: celkem bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, 16 hlasovacích lístků bylo
platných, 1 hlasovací lístek byl neplatný, Doc. Kohout obdržel 16 hlasů.
Tajemníkem AS FAV pro funkční období 2018 - 2020 byl zvolen doc. Ing. Josef
Kohout, Ph.D.
Volba zástupce studentů
Ing. Ausberger navrhl Ing. Havlíka, který nominaci přijal.

Výsledek volby: celkem bylo odevzdáno 5 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly
platné, Ing. Havlík obdržel 5 hlasů.
Zástupcem studentů v předsednictvu AS FAV pro funkční období 2018 - 2020 byl
zvolen Ing. Jindřich Havlík.
Proti průběhu voleb nebyly vzneseny žádné námitky.
Děkanka FAV pogratulovala celému nově zvolenému předsednictvu AS FAV a vyjádřila své
politování nad tím, že nikdo z členů předsednictva není členem senátu ZČU. Ing. Havlík ji
opravil, že on je členem senátu ZČU za volební celek doktorandů. Děkanka poděkovala za
opravu a kvitovala, že alespoň takto budou přímo zprostředkovávány informace mezi
senátem ZČU a předsednictvem senátu FAV. Dále děkanka informovala členy AS FAV, že
členy kolegia děkanky FAV jsou předseda AS FAV a zástupce studentů v předsednictvu AS
FAV, čímž je zajištěn proud informací na ose vedení FAV - AS FAV.

3. Anotace záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního
programu Informatika a výpočetní technika
Předseda AS FAV jako zástupce KIV stručně představil anotaci záměru. Jedná se o
program, který bude mít dvě specializace - Informatika a Výpočetní technika. Program tak
nahrazuje obory dlouhodobě vyučované na FAV, jimž končí akreditace v roce 2020. Změny
jsou kosmetické.
Podrobnosti k celému procesu akreditací na ZČU poskytla děkanka FAV (viz zápisy
minulých jednání AS FAV).
Mgr. Pajdarová a doc. Ircing formulovali doporučení pro zpracování záměru.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Informatika a
výpočetní technika a nemá připomínky.
Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

4. Podmínky pro přijetí do navazujících studijních programů FAV pro
akademický rok 2018/2019
Proděkan 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.
Proděkan Železný: Jako proděkan dávám větší důraz na podmínky pro přijetí do
bakalářských oborů. Mé návrhy postupně směřují k nepřijímání studentů, kteří na SŠ
vykazují vyloženě špatné výsledky tak, aby ale byl zajištěn dostatek studentů. Aktuální
podmínky pro přijetí do bakalářského studia byly schváleny listopadovým senátem, ale určitě
by se s nimi měli senátoři FAV seznámit, protože budou schvalovat podmínky v dalších
letech. Podmínky pro přijetí se musí vyhlásit čtyři měsíce před termínem odevzdávání
přihlášek. Proto již byly vyvěšeny podmínky přijetí do bakalářských oborů a pravě teď
nastává čas schválení a vyhlášení podmínek pro navazující studia (čas je do 8. 2. 2018).

Pokud by byly vzneseny zásadní připomínky, můžeme schvalování odložit na další jednání
AS FAV, které bude ke konci ledna.
Část studentů je přijata v přijímacím řízení bez přijímací zkoušky. Navíc některé katedry
(KGM a KMA) konají přijímací zkoušky pro ty, kteří neprojdou daným kritériem. V poznámce
je tabulka dodaná garantujícími katedrami oborových příbuzností, na základě kterých přijímá
daná katedra studenty bez problémů. Na základě podnětu kolegia děkana (KD) jsme přidali
požadavek na zkoušku z českého jazyka pro cizince.
Doc. Kohout: Není požadavek na znalost anglického jazyka na úrovni B1 příliš nízký?
Nebylo by na místě požadovat úroveň B2?
Proděkan Železný: Nemůže to být málo, protože naše bakalářské obory zatím B2
negarantují.
Doc. Kohout: Pak by to bylo pro KD na zvážení.
Proděkan Železný: S tím souhlasím. Na jednom z předešlých KD jsem navrhl, abychom
předělali všechny plány bak. studia tak, že bude v druhém ročníku povinná UJP/AEP4. Totiž
původně byla angličtina UJP/A1-A4 a za děkana Lávičky se po domluvě s UJP přešlo na
UJP/AEP1-AEP4 s vyšší úrovní. Letos se již podle toho učí a ukazuje se, že to je špatně.
Studenti mají obecně vysokou úroveň angličtiny ze SŠ, ale stane se, že se na kurzu s těmito
studenty sejdou i začátečníci. Podle nových studijních plánů na ak. rok 2018/2019 budou
UJP/AEP1-3 volitelné předměty (C) a UJP/AEP4 bude povinná (A) v druhém ročníku. Až
studenti takto upravených programů dojdou na úroveň navazujícího studia, promítneme tyto
změny i do podmínek pro přijetí do nav. studia.
Ing. Krejčová: A neměl by být rozšířen i požadavek na češtinu na úroveň B2?
Proděkan Železný: Teprve začínáme s touto restrikcí, a tak testujeme zatím úroveň B1.
Máme studenty, kteří mluví česky velice dobře, ale na druhou stranu máme studenta, který
obesílá své vyučující zprávami “Jsem Váš student, který nemluví česky.” Proto si myslím, že
je tento certifikát vhodný. I z těchto důvodů se zdálo příliš přísné začínat úrovní B2, protože
bychom rovnou odradili určitou skupinu studentů, kterou máme. Uvidíme, jak se toto
opatření projeví.
Ing. Krejčová: Dobře, jen mi nedává smysl uvažovat o angličtině na úrovni B2, když
vyžadujeme češtinu na úrovni B1.
Proděkan Železný: Souhlasím. Projednáme to během roku na KD a s ředitelkou UJP, zda
máme takové předměty.
Ing. Lukeš: Je tam věta, že při přijetí ke studiu je potřeba doložit absolvování obsahově
obdobného studia do mezního termínu podání přihlášky. To přece není možné stihnout,
protože termín podání přihlášky je před zakončením studia v bak. programu.
Proděkan Železný: Tam je chyba, děkuji. Opravíme to.
Proděkan Lávička: Tohle plní jinou roli - doložení obsahové obdobnosti studovaného oboru.
My víme, že ten člověk neabsolvoval bak. studium, ale musíme už v době přihlášky vědět,
zda je ono bak. studium studium kompatibilní se zamýšleným navazujícím studiem. Je to o
citlivém výkladu, zamyslíme se nad tím. Děkujeme za skvělou připomínku. Těžko říct, jak
formulovat původní záměr.
Proděkan Železný: Otázka, zda se to teď pokusit nějak zformulovat, nebo to nechat na příští
jednání.
Děkanka: Raději to necháme na příště.
Holubová: Chtěla bych se ještě ujistit o názoru vedení FAV. Na KMA jsou dva obory, kterým

končí akreditace tak, že studenti, které přijmeme, nedostudují obor, na který budou přijati.
Zároveň víme, že nebudeme akreditovat kombinovanou formu studia a přesto přijímáme
studenty do kombinované formy studia. Znám stanovisko vedoucího své katedry a garantů
příslušných oborů a respektuji ho. Chtěla bych se ujistit, že vedení ví o tom a souhlasí s tím,
že přijímáme do kombinované formy a uprostřed jejich studia je přeřadíme do prezenční
formy.
Děkanka: Jedná se o Učitelství matematiky pro střední školy (akreditace do prosince 2019)
a Matematiku a finanční studia (akr. do března 2020). Pokud půjde vše hladce, tak těm
studentům by mělo dvouleté studium končit v srpnu 2020. Začnu trochu obecněji. Univerzita,
resp. fakulta má povinnost postarat se o studenty, kteří nedostudují svůj program z důvodu
ukončení akreditace. Vedení FAV k tomu přistupuje tak, že předpokládáme, že když se
příslušná katedra vyjádří kladně, tak se o ty studenty postaráme. Vedoucí KMA dodal
vyjádření, že tito studenti budou přeřazeni do prezenční formy studia.
Doc. Holubová: Ano, nejspíš jich nebude mnoho a řešíme to individuálně, přesto jsem se
chtěla ujistit, že tam nebudou žádné technické překážky.
Proděkan Železný: Pokud se neuvažuje o akreditaci v kombinované formě, tak bych to ani
neotvíral.
Děkanka: Ještě to projednáme na KD, stejně jsme se již s ohledem na nutnost přepracování
podmínky doložení absolvování obsahově obdobného studia dohodli, že tento bod bude
stažen z programu dnešního jednání.
Staženo z programu.

5. Podmínky přijímacího řízení při změně oboru FAV od akademického
roku 2018/2019
Proděkan Železný: Dříve bylo možné přestupovat mezi obory a dokonce i mezi VŠ. V novém
zákoně je, že student musí projít přijímacím řízením na nový obor. Abychom umožnili
studentům změnit program/obor, konáme speciální přijímací řízení pro tyto případy. Termín
pro podání přihlášky je 30. 6. 2018. Přihláška se nepodává elektronicky a je třeba splnit dvě
podmínky:splnit k 1. 9. 2018 podmínky pro postup do dalšího ročníku a vedoucí katedry
garantující obor, na který se chce student přehlásit, musí vyjádřit souhlas. Vedoucí katedry
nějakým způsobem posoudí, co student dosud studoval a zda může pokračovat v novém
plánu. Změna oboru se nepovažuje za neúspěšné ukončení studia. Odpouštíme zde
administrativní poplatek, protože nám zůstanou na fakultě.
Doc. Holubová: Zatím máme jen obory, ale jak budeme pomalu přecházet na programy,
bude tato vyhláška potřebovat úpravu.
Proděkan Železný: Předpokládáme, že až se objeví první program, tuto formální změnu
provedeme.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu při změně studijního oboru FAV ZČU pro akademický rok
2018/2019.

Hlasování:

pro – 17,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 17 senátorů)

6. Různé
a) Termín dalšího jednání AS FAV
Děkanka: Vědecká rada zasedá 31. 1. 2018 a do té doby potřebujeme projednat záměry
akreditací několika programů, u kterých byly schváleny anotace na podzim 2017.
Z hlasování přítomných senátorů vyplynul termín mimořádného jednání AS FAV - 24.1.2018
ve 14h.

b) Termíny dalších jednání AS FAV
Děkanka: Z důvodu různých kolizí navrhujeme termíny řádných jednání AS FAV přesunout
na 11:30, zpravidla ve dnech jednání senátu AS ZČU.
Tento nestandardní čas vyvolal diskuzi.
Bude ještě řešeno po ose předseda AS FAV - vedení FAV.

c) Informace pro nové senátory.
Noví senátoři byli informováni děkankou o fungování e-mailové konference AS FAV a o
stránkách AS FAV, kde jsou zveřejňovány zápisy sepsané tajemníkem AS FAV.

d) Volba členů komisí při senátu ZČU
RNDr. Tomiczek informoval členy AS FAV, že AS ZČU bude žádat po AS FAV kandidáty do
stálých komisí AS ZČU - rozpočtové, strategické, legislativní a studijně-pedagogické.
Děkan Lávička: Klíčovou komisí je ta rozpočtová. Do současnosti to bylo vždy postaveno
špatně, neboť rozpočtová komise kopírovala kolegium kvestora - byli tam tajemníci fakult.
Komise by měla mít nezávislý pohled mimo exekutivu. Ale není to nikde specifikováno.
RNDr. Tomiczek: Některé univerzity mají tyto komise dokonce trvalé.
Nikdo z přítomných senátorek, senátorů ani hostů neměl žádné další téma do bodu Různé.
Jednání bylo ukončeno v 15:00.
Roman Mouček
Předseda AS FAV
Zapsal 3. 1. 2018
Jindřich Havlík

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. 1. 2018
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky přijetí ke studiu při změně studijního oboru FAV ZČU pro akademický rok
2018/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
anotaci záměru žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Informatika a
výpočetní technika a nemá připomínky.

Akademický senát FAV, 3. 1. 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

omluvena

Akademický senát FAV, 3. 1. 2018
Prezenční listina
HOSTÉ
Jméno

Funkce nebo pracoviště

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Děkanát FAV

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.

Děkanát FAV

doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Děkanát FAV

Podpis

