Zápis ze schůze
Akademického senátu FAV
Západočeské univerzity vPlzni
ze dne 15. 5. 2019

Zasedání se konalo v místnosti UC 143 od 13:00 hodin.
Přítomno: 14 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání, 1 host – viz prezenční listina.
Omluveno: 4 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. Lukeš a Ing. Krejčová.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Záměr žádosti o akreditaci NSP Stavební inženýrství – Moderní budovy
3. Různé

Jednání
1. Zahájení
Předseda AS FAV Ing. Mouček vítá přítomné na jednání a představuje program jednání.
Hlasování:
pro – 13,
proti – 0,
Program jednání byl schválen.

zdržel se – 0 (celkem přítomno 13 senátorů)

Přišel Ing. Ausberger.

2. Záměr žádosti o akreditaci NSP Stavební inženýrství – Moderní
budovy
Děkanka Radová připomíná, že anotaci záměru žádosti o akreditaci NSP Stavební
inženýrství – Moderní budovy projednával AS FAV nedávno (6.3.). Předkládaný vlastní
záměr pak členové AS FAV obdrželi elektronicky minulý týden. Mezitím se k celému záměru
vyjádřil úsek PR-P, který vznesl několik připomínek, které již byly zapracovány. NSP
Stavební inženýrství – Moderní budovy přísluší hned dvěma oblastem vzdělávání, a to 26 Stavebnictví a 5 – Ekonomické obory. Rady oblasti vzdělávání (ROV) záměr již schválily.
Protože se současně jedná o studijní program, jehož absolventi budou vykonávat
regulované povolání, záměr rovněž byl zaslán k posouzení České komoře autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Souhlasné stanovisko bylo obdrženo

včera elektronickou cestou.
Doc. Holubová se táže, zda ROV vznesla nějaké připomínky. Děkanka Radová odpovídá, že
ROV Stavebnictví připomínky neměla, ROV Ekonomické obory zasedala dnes, takže
prozatím má jen informaci, že byl schválen.
Doc. Holubová upozorňuje doc. Paška na drobné formální problémy, na které narazila (např.
předmět vyskytující se v obou specializacích má v jednom případě uvedeného nástupce
garanta a v druhém nikoliv, nebo v některých C-I listech chybí vyplnění ohlasů publikací,
ačkoliv dotyčná osoba zcela jistě nějaké citace má, apod.).
Doc. Holubová se táže, zda u profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního
programu jsou 3 základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT) dostačující. Doc.
Pašek sděluje, že při přípravě studijního programu vycházel ze své zkušenosti s
posuzováním jiných obdobných záměrů. Ve všech se objevoval podobně nízký počet ZT.
Jeden dokonce neměl ani jeden předmět ZT.
Doc. Kohout se stručně táže, zda je počet nasmlouvaných firem a institucí veřejné správy v
seznamu B-IV dostatečný pro zajištění povinné profesní praxe, nebo zda se očekává, že si
studenti budou muset praxi sami zajistit. Doc. Pašek odpovídá, že nepředpokládá, že by
instituce jako Magistrát města Plzně nebo Městský úřad v Mariánských Lázních byly
schopny přijmout více než jednoho uchazeče ročně, ale na druhou stranu velké firmy, jako
Metrostav a.s. nebo Subterra a.s., jsou schopny přijmout klidně 5 studentů, takže při
odhadovaném počtu studentů (20 ročně) by to mělo vycházet. Samozřejmě se nebude bránit
tomu, aby si student sám zajistil praxi jinde.
Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební
inženýrství – Moderní budovy. Nemá k němu připomínky a doporučuje jej předložit
Vědecké radě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ke schválení.

Hlasování:

pro – 14,

proti – 0,

zdržel se – 0 (celkem přítomno 14 senátorů)

3. Různé
Děkanka Radová informuje členy AS FAV, že se na základě žádosti vedení NTIS rozhodla
prodloužit termín pro zaslání připomínek k návrhu vyhlášky děkana Statut Rady VaV
pracovníků FAV do 26.5. Dále sděluje, že se v současné době dokončuje výroční zpráva
FAV za rok 2018. Zprávu dostanou členové AS FAV pravděpodobně ještě tento týden. Žádá
členy, aby své připomínky zaslali v dostatečném předstihu tak, aby mohly být zapracovány
ještě před červnovým zasedáním AS FAV, na kterém by se zpráva měla schvalovat.

Jednání bylo ukončeno ve 13:20
Roman Mouček
Předseda AS FAV
Zapsal 15. 5. 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 15.5. 2019
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni projednal
záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební
inženýrství – Moderní budovy. Nemá k němu připomínky a doporučuje jej předložit
Vědecké radě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ke schválení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademický senát FAV, 15. 5. 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

omluven

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, 15. 5. 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

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Děkanát FAV

omluven

KME

přítomen

doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

