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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 21. ledna 2015 od 14:00 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU: viz prezenční listina
Hosté:
Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL ZČU
Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. – proděkan pro rozvoj fakulty
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů
AS FEL ZČU byl 16, nadpoloviční většina všech přítomných členů AS FEL ZČU je 11.
Program:
1. Zahájení
2. Složení AS FEL, představení náhradníků
3. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
4. Aktualizace dlouhodobého záměru FEL
5. Zástupce FEL v RVŠ
6. Informace o průběhu projektu RICE
7. Různé

1. Zahájení
Předseda senátu Jiří Basl zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Seznámil přítomné
s programem jednání.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 16 členů AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. Složení AS FEL, představení náhradníků
Na minulé jednání nebyli nedopatřením pozváni dva studenti. Tito studenti nahradí bývalé
senátory Ing. Adámka a Ing. Mužíka, kteří ukončili navazující magisterské studium a stali se
studenty doktorského studia. Předseda senátu Jiří Basl oba studenty krátce představil. Jedná se
o Lukáše Lemeše a Bc. Davida Brycha, který je také koordinátorem FEL.

3. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
K zápisu z předchozího jednání akademického senátu FEL nikdo neměl připomínky.
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schválil zápis ze
157. jednání AS FEL ZČU konaného dne 19. listopadu 2014.
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4. Aktualizace dlouhodobého záměru FEL na rok 2015
Děkan doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., seznámil přítomné s aktualizací dlouhodobého
záměru FEL na rok 2015. Také upozornil, že se bude připravovat dlouhodobý záměr na
období 2016 – 20. Aktualizace dlouhodobého záměru FEL na rok 2015 je rozdělena do 7
priorit.
Podrobně o jednotlivých prioritách hovořil proděkan Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Aktualizace
dlouhodobého záměru pro rok 2014 byla projednána s vedením ZČU s pozitivním výsledkem.
Doc. Tupa promítl tabulku, ve které bylo provedeno vyhodnocení prioritních cílů. Pro
hodnocení stavu byla v souladu se strategií ZČU použita technika semaforu. Většina položek
realizovaných v rámci Institucionálního rozvojového plánu ZČU byla zelená, tzn., práce
postupovaly podle předpokladu a cíle byly splněny. Červenou barvou byla označena pouze
studentská příjezdová mobilita, což je dáno tím, že skončili určité bilaterální dohody a
uzavírají se nové. Žlutou barvu pak mají prostředky na VaVaI získané z mezinárodních
zahraničních zdrojů a objem smluvního výzkumu, což je způsobeno tím, že některé aktivity
byly zařazeny do doplňkové činnosti. Z navazujících prioritních cílů FEL na IRP měl
červenou barvu plánovaný počet zahájených habilitačních řízení. Některé další úkoly byly
splněny zcela, některé pouze částečně, což je zapříčiněno, tím, že byly změněny podmínky
v průběhu plnění cílů.
Pro rok 2015 je stanoveno 7 priorit (taktických cílů):
• Stabilizace studijního prostředí na FEL a zajištění kvality vzdělávacího procesu na
FEL Posilování mobilit a internacionalizace FEL
K zajištění kvality výuky bude využito systému hodnocení kvality výuky, a to nejen
studentské hodnocení, ale i hodnocení vyučujících vedoucími pracovníky kateder, kteří
budou provádět hospitace přímo na rozvrhových akcích. Pokles počtu studentů na FEL je
nepříznivý a je dán demografickým vývojem. V současné době je na FEL podle
proděkanky doc. Kučerové 280 „živých “ studentů v 1. ročníku bakalářského studia.
Důležité je nalákat pro studium větší počet studentů mimo Plzeňský region. Pražské
vysoké školy provádí poměrně agresivní kampaň, proto i my musíme aktivně přitahovat
studenty. Pokles nastal oproti předchozím rokům i u počtu přijatých studentů z
průmyslové školy elektrotechnické.
• Posilování mobilit a internacionalizace FEL
Fakulta se zapojí do mezinárodních programů, které podporují mobilitu a výměnné
pobyty. Dalším cílem v této oblasti je jako v předchozích letech zejména rozvoj všech
forem mobility studentů a zaměstnanců. Opět se předpokládá, že budou moci využívat
Fondu rozvoje osobnosti a mobilit, důrazem bude kladen na podporu zejména v rámci
doktorského studia. Dále je připravován Centrální rozvojový program, do kterého bude
zapojeno také VUT Brno. Tento projekt bude podporovat zejména zahraniční stáže
doktorandů.
• Posílení excelence v oblasti VaVaI, motivace a hodnocení této činnosti
Dochází k růstu získaných RIV bodů a objemu finančních prostředků na řešení projektů
VaVaI, Fakulta se podílí na řešení projektů. Úspěšně se daří naplňovat monitorovací
indikátory RICE. Kvalitní výstupy budou stále podporovány, budou využívány rozvojové
programy a motivační systém ZČU.
• Strategie a rozvoj pro další roky 2016-2020-2025
Cílem je příprava strategických dokumentů a Dlouhodobého záměru FEL pro další období
v návaznosti na připravovanou strategii a DZ ZČU pro roky 2016 – 2020 a výhledově
až 2025.
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• Rozvoj lidských zdrojů
Současný stav v oblasti jmenovacího a habilitačního řízení na FEL je nepříznivý. Vedoucí
kateder provádí hodnocení pracovníků. Cílem je též podpora dalšího vzdělávání
pracovníků FEL tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu PLZ.
• Posilování spolupráce a partnerských vztahů s okolím
FEL je aktivně zapojena do projektů podporující spolupráci se ZŠ a SŠ a popularizaci
technického vzdělávání. Pokračuje spolupráce se SŠ v Plzeňském, Karlovarském a
Jihočeském kraji. Bude pokračovat spolupráce se ZŠ a SŠ i gymnázii (dětská letní
univerzita JuniorFEL, podpora technické olympiády a dalších akcí). FEL bude pořádat
mezinárodní vědecký kongres ISH 2015, v současné době je přihlášeno přes 600 delegátů.
• Optimalizace infrastruktury FEL a procesů souvisejících s řízením fakulty a
podpůrnými činnostmi s cílem zajištění kvality
Pokračuje výstavba objektu RICE. Hospodaření fakulty je vyrovnané. Jsou financovány
drobné investiční akce, probíhá postupné pořizování nového přístrojového vybavení
převážně z projektů nebo darů
Dále doc. Tupa zmínil průnik prioritních cílů FEL s prioritními cíli ZČU a promítl tabulku
týkající se zapojení FEL do Institucionálního rozvojového plánu ZČU.
Děkan Jiří Hammerbauer doplnil, že moderní hodnocení je prováděno ve 3 pilířích. Počet
získaných bodů je dělen na pracoviště. Zatím není známo, jak velké finanční ohodnocení body
přinesou. Nyní končí start-up RICE, proto body budou následně děleny poměrem úvazku.
Rozpočet na rok 2015 by měl být schvalován v únoru, ale vzhledem k mnoha, v současné
době, neznámým datům bude možná schvalován až v březnu. Na fakultu přichází méně
studentů, což je dáno demografickým vývojem, proto je třeba posílit ostatní finanční zdroje.
Zároveň je třeba motivovat studenty pro vstup na FEL. Rezervy jsou v mobilitách, kterým se
bude věnovat i dlouhodobý záměr FEL pro roky 2016 – 2020. Dlouhodobý záměr pro období
2016 – 2020 se předkládá v listopadu až prosinci 2015.
Proděkan Jiří Tupa připomněl, že v rámci projektu KREDO budou připraveny priority pro
roky 2016 – 20. Nebudou prováděny skokové změny, spíše budou aktivity kontinuálně
plynout a bude navázáno na již probíhající změny. KREDO je projekt realizovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a týká se oblasti terciárního vzdělávání,
výzkumu a vývoje. Vytvořit priority se zavázaly dvě fakulty – FEL a FPE.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Kotlan se zeptal na dělení RIV bodů mezi
katedry a RICE ze SGS a 1311. Doc. Tupa informoval, že je několik finančních modelů a
bude se hledat i motivační model. V květnu bude vypsán Národní program udržitelnosti, který
bude nabíhat v roce 2016. Tento program by mohl pokrýt polovinu nákladů RICE. Senátor
Mach se dotázal, zdali v případě, že by vyšel tento program udržitelnosti, by nedošlo k dělení
RIV bodů. Děkan odpověděl, že výsledky jdou na katedru i na RICE, protože osoba je
placena z katedry i z RICE. Největší podíl na RICE má KEV. Senátor Mach měl doplňující
otázku, jak je to s projekty katedry, které administruje RICE. Doc. Tupa odvětil, že se zatím
jedná o vstupní úvahy, jak to bude vypadat. Senátorka Jiřičková se zeptala, jakou částku by
bylo možné získat z Národního programu udržitelnosti. Děkan odpověděl, že by bylo potřeba
178 mi. na kompletní financování na 5 let. Doc. Tupa připojil, že bude snaha získat ještě jiné
projekty. Demografická křivka klesá, proto by bylo možné nevyužívané učebny přestavět na
laboratoře. Děkan upozornil, že prorektor pro rozvoj není nakloněn novým stavbám. Senátor
Basl se zeptal na projekty OP VaVpI a OP VVV. Děkan informoval, že OP VaVpI z roku
2009 skončil, uvidí se, jak to bude dál. Nyní se provádí screenig fakult pro projekt OP VVV.
V březnu by měla být vize, do čeho chce univerzita jít. Senátorka Jiřičková měla dotaz
k podílu na jednotlivých katedrách. Děkan odpověděl, že ještě není znám finanční objem.
Aplikace ohledně projektu byla předvedena, ale není spuštěna. Doc. Tupa poznamenal, že
spuštění programu je vázáno na služební zákon.
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Senátor Mach se zeptal na reálný dopad hodnocení kvality výuky a reakce pedagogů na
připomínky studentů. Děkan odpověděl, že na FEL hodnotilo výuku cca 28 % studentů, na
připomínky reaguje 80 – 90 %. Děkan prochází statistiky a nezaznamenává žádné prohřešky
proti Studijnímu a zkušebnímu řádu. Vedoucí kateder dostávají výsledky statistik. Jakým
způsobem jsou statistiky vyhodnocovány na úrovni univerzity, není přesně známo.
Z hodnocení studentů nejsou vyvozovány odměny pracovníků.
Předseda senátu Jiří Basl ukončil diskusi a následovalo hlasování o aktualizaci dlouhodobého
záměru FEL na rok 2015.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Aktualizaci dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni pro rok 2015.
Přítomno: 16 členů AS FEL
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

5. Zástupce FEL v Radě vysokých škol
Na minulém zasedání AS FEL byl zástupcem za naši fakultu do Rady vysokých škol schválen
Ing. Petr Řezáček, Ph.D., který se ale nyní stal členem předsednictva RVŠ. Senátor Basl
navrhuje, aby byla delegována jako zástupce FEL ve sněmu v Radě vysokých škol Ing. Jana
Jiřičková, Ph.D.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
zástupcem FEL v Radě vysokých škol Ing. Janu Jiřičkovou, Ph.D.
Přítomno: 16 členů AS FEL
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 – Usnesení bylo přijato.

6. Informace o průběhu projektu RICE
Děkan informoval přítomné o plnění monitorovacích indikátorů a milníků, o výběrových
řízeních a o průběhu výstavby. Všechny monitorovací indikátory a milníky jsou splněny a
i překročeny. Pouze objem smluvního výzkumu je v současné době nižší, ale v tomto roce
přibude cca 6 mil., a tedy nevznikne žádný problém. Děkan seznámil s významnými
položkami proběhlých výběrových řízení a s řízeními, která jsou připravena či vyhlášena.
Dále děkan poskytl informace o stavbě budovy RICE. Smluvní termín pro dokončení a
předání stavby je 26. 3. 2015. Jak je vidět z průběhu stavby, který je možno sledovat on-line,
tento termín nebude dodržen. Ve skutečnosti se jedná o dvě části, stavbu a technologie.
Stavba by mohla být dokončena v dubnu až květnu. Ovšem technologie nebude dokončena,
problém je s měničem, který má být součástí halové laboratoře. Transformátory jsou nyní ve
výrobě. Vše by mohlo dokončeno být v srpnu až v září, ale možná i až koncem roku.
Nezvládnutí dokončení stavby do konce března zhotovitel nemůže svádět na klimatické
podmínky, zima je mírná. Posunutí termínu dokončení je způsobeno mimo jiné nekvalitou
práce, mnoho věcí muselo být předěláváno, mnohé práce nejsou prováděny paralelně. Dosud
nebyla dodána realizační dokumentace stavby, proto není ani schválen harmonogram prací.
Cena i termín byly vysoutěženy. Firmě za nedodržování termínů nabíhají pokuty. Děkan
uvedl, že firma bude stavět, a podle reálného termínu dokončení jí budou vyčísleny sankce.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Mach se zeptal, k čemu je konstrukce na
halovém objektu a co bude v prostoru mezi FEL a RICE. Děkan odvětil, že konstrukce je pro
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vzduchotechniku. Prostor mezi FEL a RICE bude klidový, počítá se s atriem. Senátor Kubík
měl otázku k rozměru stavby. Děkan uvedl, že hala se zvětšila oproti původnímu plánu do
šířky. Senátor Kratochvíl se dotázal, zdali bude mít zpoždění stavby vliv na projekty. Děkan
odpověděl, že probíhající projekty zpoždění neovlivňuje, ale mohlo by mít vliv na podávání
projektů v rámci Národního programu udržitelnosti, kde může být v podmínkách dáno, že
prostory musí být dokončeny, příp. těsně před dokončením. Děkan věří, že stavbu se podaří
dokončit. Smlouvy jsou dobře postaveny a chrání fakultu. Senátor Mach se zeptal, zdali po
předání stavby bude moci být stavba ihned užívána. Děkan odvětil, že bude speciální roční
režim a poběží určité záruční ochranné doby. Senátor Basl měl otázku na nynější dění uvnitř
objektu. Děkan informoval, že probíhá stavba vzduchotechniky a jsou prováděny páteřní
elektrické rozvody. Senátor Basl poděkoval děkanovi za podrobné informace.

7. Různé
Senátor Polcar se zeptal, jaké jsou možnosti na FEL jmenovat emeritního profesora. Děkan
informoval, že se jmenování řídí vnitřním předpisem ZČU. Jedná se o čestný titul. Emeritním
profesorem může být jmenována osoba, která byla jmenována vysokoškolským profesorem,
působila v hlavním pracovním poměru na ZČU ve funkci profesora a tento pracovně právní
vztah ukončila, bude působit na ZČU v dohodnutém rozsahu v tvůrčí, vzdělávací nebo
poradenské činnosti bez pracovně právního vztahu. K činnosti vytvoří ZČU emeritnímu
profesorovi přiměřené podmínky a umožní mu v dohodnutém rozsahu využívání zařízení
ZČU. Emeritního profesora jmenuje rektor na návrh děkana a po projednání ve vědecké radě.
Emeritním profesorem na FEL byl prof. Kule.
Předseda senátu FEL Jiří Basl oznámil, že na příštím zasedání bude projednáván rozpočet a
následně zasedání akademického senátu FEL ukončil.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
1/1 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje program jednání AS FEL ZČU.
1/2 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni pro
rok 2015.
1/3 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje zástupcem do Rady vysokých škol Ing. Janu Jiřičkovou, Ph.D.
Plzeň, 26. ledna 2015
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 21. 1 2015
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Rot David, Ing., Ph.D.

KEE

přítomen

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

omluven

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

omluven

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Polcar Petr, Ing.

KTE

přítomen

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Glasberger Tomáš, Ing., PhD.

RICE

přítomen

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Mach František, Ing.

Dr.

přítomen

Holý Jaroslav, Ing.

Dr.

přítomen

Horníková Lucie, Bc.

Stud.

přítomna

Fejfarová Hana, Bc.

Stud.

přítomna

Kratochvíl Pavel, Bc.

Stud.

přítomen

Brych David, Bc.

Stud.

omluven

Lemeš Lukáš

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení

Pracoviště

Jiří Hammerbauer, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

Jiří Tupa, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

