Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity vPlzni
ze dne 24. 4. 2019

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 11:30 hodin.
Přítomno: 15 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 1 host – 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. Ekštein a Ing. Ausberger.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Podmínky studia v prvním ročníku FAV
Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2018
Rozpočet FAV pro rok 2019
Plán realizace strategického záměru FAV na rok 2019
Různé

Jednání
1. Zahájení
Předseda AS FAV Ing. Mouček vítá přítomné na jednání a představuje program jednání.
Hlasování:
pro – 15,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

2. Podmínky studia v prvním ročníku FAV
Doc. Železný stručně představuje podmínky studia v prvním ročníku FAV s tím, že, jak již
avizoval dříve, podmínky zůstávají stejné jako v současné době až na hraniční podmínku
minimálního počtu povinně získaných kreditů za 1. semestr, kde se číslo zvyšuje z 10 na 14.
Pro příští rok se bude rozhodovat mezi 14, 16, nebo 18 kredity na základě zjištění, kolik
studentů díky zvýšenému požadavku (na zisk 14 kreditů) překročí hranici 40 kreditů za první
ročník namísto toho, aby vypadli na konci roku.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky studia v prvním ročníku FAV pro akademický rok 2019/2020.

Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

3. Výroční zpráva o hospodaření FAV za rok 2018
Ing. Vais představuje některá fakta z výroční zprávy o hospodaření. Mimo jiné: I přes menší
počet studentů (zejména v doktorských studijních programech) se na FAV v roce 2018
vyplatilo na stipendiích podstatně více než v roce předchozím. Částečně je to dáno
navýšením stipendií pro doktorandy na úrovni státu. Zvýšil se objem peněz z projektů, což
umožňuje kompenzovat snižující se objem prostředků z projektu PUNTIS. Přesto přetrvává
vysoká závislost na rozpočtových prostředcích (1311), což vzhledem k tlakům na změnu
metodiky tvorby rozpočtu na ZČU představuje pro FAV potenciální riziko. Zatímco v
předchozích letech objemy zdrojů vkládané do FRIM byly vyšší, než čerpání, v roce 2018
se již tento trend obrátil díky obnově investičních zařízení v NTIS. KIV si ze zdrojů 1111
převedla přes FPP do dalšího roku poměrně vysokou částku 3.6 mil. Tento výkyv je dán tím,
že se sekci KIV+P2 podařilo získat v druhé polovině roku 2018 několik významných projektů
a dále došlo nečekaně k odchodu několika pracovníků (doc. Steinberger, ing. Brychcín, ing.
Konkol), takže KIV nedokázala alokované prostředky v roce 2018 účelně využít.
odešel doc. Železný
RNDr. Tomiczek se zajímá, co je investiční plán NTIS. Ing. Vais odpovídá, že NTIS má
vypracovaný plán reinvestic, tj. obnovy přístrojového vybavení, který vychází z odpisových
dob tohoto vybavení a jeho životnosti.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2018.

Hlasování:

pro – 15,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 15 senátorů)

4. Rozpočet FAV pro rok 2019
FAV oproti loňskému roku získala ze zdrojů 1111 a 1311 o cca 4 mil. méně, ačkoliv celá
univerzita získala o téměř 40 mil. více. Částečně je to dáno nižším počtem studentů,
částečně nárůstem poplatků za energie a služby. Prostředky byly rozděleny mezi jednotlivé
oborové sekce v souladu se schválenou metodikou rozpočtu, pouze korekční fond ve výši
680 tis. Kč pro podporu KFY+VP4 byl po odsouhlasení na KD vytvořen nově namísto toho,
aby se využily prostředky odložené do FPP pro tento účel v minulých letech. Důvodem je
riziko penalizace FAV za řešení projektu HR AWARD. Co se týče nákladů DFAV, ty byly
navýšeny o cca 600 tis. Kč v důsledku přijetí nové pracovnice na PR a úpravy mezd
ostatních THP pracovníků (poprvé od roku 2005). Výsledný rozpis rozpočtových prostředků
(1111 + 1311) očištěný o náklady je: KFY+VP4 14.2 mil, KME+VP3 16.0 mil, KMA+VP5 30.7
mil, KKY+VP1 28.5 mil, KIV+VP2 24.9 mil, KGM+VP6 3.3 mil. Rozdělení prostředků oborové

sekce mezi příslušnou katedru a výzkumný program NTIS je v gesci vedoucího katedry a
výzkumného programu.
dorazil prof. Novák, odešel Ing. Jedlička
Ing. Krejčová se táže, proč FAV očekává, že bude pokutována za řešení projektu HR
AWARD. Děkanka Radová vysvětluje, že ZČU přistoupila k získání ocenění HR AWARD tak,
že o něj nebude žádat jako celek, ale že o něj budou žádat jednotlivé součásti zapojené do
projektu HR AWARD samostatně. Žádost tak má vždy dvě části: společnou univerzitní a
dále fakultní. Bohužel se však ukazuje, že rozhodnutí žádat po součástech nebylo šťastné. V
loňském roce o HR AWARD požádaly FAV, FEL, FST a NTC, výsledky byly známy na
podzim - FEL a NTC ocenění získaly, FAV byla požádána, aby zpřesnila a zkonkretizovala
některé aktivity a indikátory právě té společné univerzitní části, FST měla závažnější
připomínky. Obě fakulty na zaslané připomínky reagovaly, přičemž FAV se po domluvě s
koordinátorem projektu HR AWARD na ZČU rozhodla nezasahovat do univerzitních
indikátorů a aktivit, protože by to znamenalo změnu v indikátorech a aktivitách, které již byly
pro FEL a NTC hodnotiteli akceptovány. Na místo toho FAV zavedla nové indikátory a
aktivity, kterými univerzitní indikátory a aktivity zpřesnila a zkonkretizovala pouze pro FAV. V
březnu letošního roku FST ocenění získala, avšak FAV dostala další připomínky. Ty jsou
však natolik obecné, že není jasné, co by mělo být upraveno. Navíc se zdá, že hodnotitelé
nechápou, že FAV nežádá o HR AWARD jako samostatná instituce. FAV aktuálně
komunikuje s koordinátorkou hodnotitelů, aby se celá záležitost vyjasnila, nicméně v tuto
chvíli není jisté, jak se vše vyvine. Pokud by FAV ocenění HR AWARD nezískala,
pravděpodobně by se prostředky, které FAV již v rámci projektu HR AWARD čerpala, staly
neuznatelnými náklady a FAV by je musela vracet. Proto si FAV prostředky ve FPP
ponechává pro (částečné) případné krytí těchto nákladů.
odešel doc. Král
Doc. Holubová poznamenává, že je nešťastné, že AS ZČU schválil předložený rozpočet
ZČU, byť to bylo o pouhé 2 hlasy (22 pro, 10 proti, 10 se zdrželo ze 42 přítomných) a mrzí ji,
že mezi těmito hlasy jsou hlasy senátorů z FAV. RNDr. Tomiczek se přiznává, že on byl pro
schválení, protože neshledal, že by rozpočet byl v rozporu se schválenou metodikou a
navýšení nákladů bylo z jeho pohledu dostatečně vysvětleno. V krátké diskuzi mezi doc.
Holubovou, RNDr. Tomiczkem, doc. Lávičkou a děkankou Radovou, která následuje,
zaznívá, že nikdo z přítomných nezpochybňuje dodržení metodiky, ale např. to, jak byly
stanoveny a zejména zdůvodněny náklady některých servisních jednotek na vstupu, protože
v současné době se některé původně čistě servisní jednotky stávají smíšenými jednotkami
servisními a výkonovými, a to v důsledku zaměstnávání rektorátních pracovníků na
projektech, tedy jejich alikvotní část by měla být vyjmuta z mechanismu financování
servistních jednotek. Děkani fakult předložili písemné stanovisko, ve kterém se před
schválením rozpočtu dožadovali detailního rozkladu nákladů, ale dosud nedostali adekvátní
odpověď.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozdělení finančních prostředků FAV ze základní dotace a z dotace na dlouhodobý

koncepční rozvoj.

Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

5. Plán realizace strategického záměru FAV na rok 2019
Doc. Lávička připomíná, že členové AS FAV dostali možnost připomínkovat předkládaný
Plán realizace strategického záměru (PRSZ) v různých fázích přípravy a rovněž finální
dokument dostali dostatečně dopředu tak, aby jejich připomínky mohly být adekvátně
zapracovány. Konstatuje, že strategický tým zodpovědný za přípravu PRSZ žádné
připomínky neobdržel. Velmi stručně popisuje klíčové kapitoly PRSZ. Oproti předchozím
letům byla snaha zestručnit dokument tak, aby byl výstižnější a minimalizoval se překryv s
výroční zprávou, což se částečně i podařilo. Každá oblast nově bude mít přidělenou osobu
zodpovědnou za plnění stanovených specifických cílů, aby se minimalizovalo riziko, že cíle
nakonec nebude dosaženo z důvodu opomenutí.
V krátké diskuzi, která následuje, se doc. Kohout táže na konkrétní představu cílených aktivit
vedoucích k vytvoření trvalého zájmu zahraničních pracovníků o pedagogickou činnost na
FAV. Doc. Lávička odpovídá, že na některých katedrách jsou již v současné době
zahraniční pracovníci zapojení do výuky, nicméně je žádoucí, aby se počet ještě nadále
zvýšil. Na FAV rovněž pracuje nezanedbatelné množství výzkumných pracovníků ze
zahraničí, kteří se na výuce nepodílejí, a je strategickým zájmem vybrané z nich postupně
do výuky zapojovat, protože to se mj. pozitivně odrazí na hodnocení instituce podle
ukazatele K.
RNDr. Tomiczkovou zajímá, zda je možné mít v českém studijním programu předměty
vyučované v angličtině a zda by to mohlo být povinné pro studenty v českých studijních
programech. Dostává se jí odpovědi, že je závazným standardem NAÚ, aby v českých
studijních programech, zejména v navazujících magisterských, byly i odborné předměty
vyučované v angličtině, nicméně oproti tomu stále platí, že vysokoškolský zákon ukládá
povinnost, aby student mohl vystudovat v jazyce studijního programu. Jinými slovy je nutné
dodržet v podstatě dva protichůdné požadavky. V bakalářských studijních programech je
tedy rozumné anglicky vyučované předměty nemít striktně jako povinné (A), ale jako povinně
volitelné (B), byť nabídka voleb může být tak úzká, že naprostá většina studentů si tento
anglicky vyučovaný předmět zvolí. V navazujících magisterských studijních programech již
studenti mají požadavek na znalost angličtiny v podmínkách přijetí ke studiu, takže je
postupováno tak, že jistý počet povinných předmětů vyučovaných v angličtině je do nově
akreditovaných programů zařazován. Tímto lze do jisté míry přispět i ke zvýšení počtu
studentů na anglicky vyučovaných odborných předmětech, což je vhodné i z důvodu
mobilitních studentů v rámci programu ERASMUS+.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
plán realizace strategického záměru FAV pro rok 2019.

Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

6. Různé
Děkanka Radová informuje členy AS FAV, že dle zákona musí FAV vytvořit disciplinární
komisi a proto představuje návrh na členy této komise pro léta 2019-2020 ve složení:
● Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. (KMA)
● Ing. Karel Janečka, Ph.D. (KGM)
● Ing. Jan Švec, Ph.D (KKY)
● Martin Kopřiva (student 3. ročníku Bc.)
● Jan Koloros (student 1. ročníku Bc.)
● Petr Trnka (student 3. ročníku Bc.)
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni souhlasí
se jmenováním členů disciplinární komise Fakulty aplikovaných věd.
Hlasování:

pro – 13,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Děkanka Radová spolu s doc. Lávičkou informují AS FAV, že v souladu s právě schváleným
PRSZ bude na FAV zřízena Rada VaV pracovníků. Rada VaV bude poradním orgánem
děkana, přičemž tento orgán bude mít možnost se vyjadřovat ke strategickým záměrům
fakulty zejména v souvislosti s vědecko-výzkumnou činností FAV. Členové tohoto orgánu
budou voleni obdobně jako členové AS FAV a předseda se stane členem kolegia děkana.
Než AS FAV bude vyhlášku děkana týkající se zřízení této Rady VaV pracovníků (a náplně
její činnosti) projednávat, půjde návrh této důležité vyhlášky oficiální cestou k
připomínkování akademickým i výzkumným pracovníkům FAV.

Jednání bylo ukončeno ve 13:20
Roman Mouček
Předseda AS FAV
Zapsal 24. 4. 2019
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 24.4. 2019
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky studia v prvním ročníku FAV pro akademický rok 2019/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Výroční zprávu o hospodaření FAV za rok 2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
rozdělení finančních prostředků FAV ze základní dotace a z dotace na dlouhodobý
koncepční rozvoj.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
plán realizace strategického záměru FAV pro rok 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni souhlasí
se jmenováním členů disciplinární komise Fakulty aplikovaných věd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademický senát FAV, 24. 4. 2019
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

doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

KIV

přítomen

7

Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.

KME

přítomen

8

Ing. Roman Mouček, Ph.D.

KIV

přítomen

9

Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.

KFY

omluvena

10

doc. Ing. Ondřej Straka,Ph.D.

KKY

přítomen

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

3

Ing. Jindřich Havlík

přítomen

4

Ing. FrantišekKolovský

omluven

5

Ing. Milada Krejčová

přítomna

6

Ing. Jana Turjanicová

přítomna

omluvena

Akademický senát FAV, 24. 4. 2019
Prezenční listina
HOSTÉ
Jméno

Funkce nebo pracoviště

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

omluven

KGM

přítomna

Ing. Martina Kepka-Vichrová, Ph.D.

