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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 21. října 2015 od 12:00 hodin v místnosti EK 519
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL ZČU
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 11, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení
2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
3. Podmínky pro přijetí ke studiu na šk. rok 2016/17
4. Změny ve Vědecké radě FEL
5. Informace o RICE
6. Informace o průběhu příprav voleb do AS FEL a AS ZČU
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: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FEL
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje zápis
ze 160. jednání AS FEL ZČU konaného dne 17. června 2015.
Přítomno: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

3. Podmínky pro přijetí ke studiu na šk. rok 2016/17
Děkan seznámil přítomné s podmínkami pro přijetí na rok 2016/17 a upozornil, že přibyl
bod 3 – úspěšné složení přijímací zkoušky nebo její prominutí děkanem. Děkan promine
přijímací zkoušku (při splnění podmínek pro přijetí) všem uchazečům o studium v
bakalářských programech na FEL ZČU, kteří se uchází o studium na FEL poprvé a u nichž
doba od úspěšného složení maturity je kratší než 5let. Uchazeči, kteří se uchází o studium
opakovaně a u nichž je doba od úspěšného složení maturity delší než 5 let, budou pozváni k
přijímací zkoušce, při které budou ověřeny znalosti středoškolské matematiky a fyziky se
zaměřením na elektrotechniku. Další nový bod 5 stanoví, že cizinci dodají potvrzení o
vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2. Děkan připomněl, že v letošním ak. roce
nebyli dobráni studenti v žádné kategorii. Zvažuje se v příštích letech neotvírat dvě paralelky,
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což by znamenalo předělání rozvrhů. Senátor Kotlan upozornil, že bychom se zbavili
žádaných vyučovacích hodin v posluchárnách a v případě potřeby v dalších letech by nastal
problém získat je zpět.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Kotlan se zeptal, kolika studentů se týká
bod 3 podmínek pro přijetí. Děkan odpověděl, že letos by se týkal přibližně 70 studentů
v prvním a podobně v druhém kole. Jedná se asi o 20 % studentů, které přijímáme. Tito
studenti pak často nepřijdou ani na zkoušky v prvním semestru a ukončí studium. Senátor
Kotlan se ještě dotázal, zdali jsou kráceny fakultě finance z univerzity, když nedočerpá kvóty
a nedobírá studenty. Děkan odvětil, že zatím ne.
Senátor Polcar měl dotaz k cizincům studujícím v českém jazyce. Děkan informoval, že
studenti jsou placeni jako běžní čeští studenti, pokud mají standardní délku studia.
Senátor Kratochvíl se zeptal na důvod přijímací zkoušky. Děkan vysvětlil, že pokud studenti
odpadají neschopností dostudovat, škola má vysokou propadovost, z toho důvodu je lépe
takové studenty nebrat. Fakulta platí výuku matematiky a fyziky za studenty, kteří se vůbec
neukážou. Studenti, kteří u nás studují, k nám přicházejí více z technických škol, z gymnázií
méně, jdou raději studovat mimo technické obory.
Předseda senátu Jiří Basl ukončil diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2016/2017.
Přítomno: 11 členů AS FEL
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Změny ve Vědecké radě FEL
Děkan se rozhodl doplnit členy Vědecké rady FEL. Seznámil přítomné s novými členy
Vědecké rady. Interním členem bude doc. Šmídl, externím členem prof. Kazelle. Doc. Šmídl
pracuje na RICE a také v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Získal 2x titul
Ph.D. – na Tritity College v Dublinu v oboru Electrical engineering a na FAV v oboru
Kybernetika. Prof. Kazelle působí na Vysokém učení technickém v Brně, v Ústavu
elektrotechnologie na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Byl rovněž
děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně a prorektorem Vysokého učení
technického v Brně.
Ve vědecké radě FEL nastává obměna členů, někteří členové již mají důchodový věk.
Senátor Kindl se zeptal na kritéria na výběr členů Vědecké rady. Děkan informoval, že
důležitými kritérii jsou zkušenosti s vedoucí funkcí, přehled o oboru v ČR i ve světě, vědecké
publikace, komunikativnost a další.
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni bere na vědomí
změny ve Vědecké radě FEL.

5. Informace o RICE
Všechny indikátory mimo smluvního výzkumu byly splněny loni, smluvní výzkum letos.
Pracovníci na stavbě stávkovali od března, v červenci nastoupili opět do práce. Žádali zaplatit
vícepráce. Byly dány tři podmínky. První podmínkou bylo dokončení fasády. Za druhé se
jednalo o prodloužení termínu. Aktivní kompenzaci zpětných vlivů na síť dodá Siemens do
30. 11. 2015. Prodlouží se tedy termín stavby i technologií. Kolaudace bude 30. listopadu
2015. Byl podán list změny a jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění. Třetí podmínkou je
zvýšení užitných hodnot díla. Proběhlo další jednací řízení bez uveřejnění. Objeví se tato
zlepšení: lepší stěrka podlahy, zařízení pro odtah výfukových plynů, spojení dvou menších
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kanceláří v jednu, elektrické ovládání žaluzií v hale, doplnění softwarového vybavení pro
měření a regulaci, chlazení serverovny (doplněna klimatizace).
Nyní běží dvě výběrová řízení: na kancelářský nábytek do dvou spojených místností,
kancelářský nábytek do malé kanceláře a křesla do zasedací místnosti.
Technologové vše dodají a zprovozní, pak bude předána stavba a technologie. Kolaudace
bude na konci listopadu. Potom se vše bude řešit prostřednictvím reklamací. Na povrchu
podlaží v podzemí se již nyní objevila vlhkost.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi a zeptal se dění na RICE v příštím roce. Děkan
odpověděl, že bude provedena evidence majetku. Provoz bude i o státních svátcích. V
případě, že bude poskytnuta podpora z NPU na zajištění udržitelnosti projektů, budou lidé
z RICE podporování z NPU, pokud ne, lidé přejdou zpět na katedry. Na RICE proběhla
v polovině září evaluační kontrola. Výsledky jsou dobré, níže byla hodnocena pouze
spolupráce se zahraničím a počet zahraničních pracovníků. Toto hodnocení nemá vliv, zdali
bude poskytnuta podpora z NPU.

6. Informace o průběhu příprav voleb do AS FEL a AS ZČU
Volby do Akademického senátu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
proběhnou 3. – 4. 11. 2015. Předseda senátu Jiří Basl oznámil, že kandidátů na senátory je
dostatek. Předsedou volební komise je ing. Radek Holota, Ph.D. Předseda senátu Jiří Basl
seznámil přítomné s odkazem, kde se mohou voliči seznámit s jednotlivými kandidáty.
Kandidovat nemohou výzkumní pracovníci; až vyjde nový vysokoškolský zákon, bude to
upraveno.

7. Různé
Senátor Blecha se zeptal na certifikátové programy. Děkan upozornil, že certifikátový
program by měl být z jiného oboru než studovaného. Problematický je certifikát z Technické
ekologie. Certifikátový program by měl být složen z předmětů „C“, které nemá student ve
standardní řadě. Členové kateder by se měli zamyslet nad skladbou certifikátových programů.
Senátor Kotlan se dotázal, zdali mohou být v certifikátovém programu předměty „B“. Děkan
odpověděl, že pro studenty různých oborů mají předměty jiný status. Převažovat musí
předměty typu „C“. Do 11. prosince katedry předají návrhy certifikátových programů.
Senátor Kotlan měl dotaz k restrukturalizaci financování univerzity. Předseda senátu oznámil,
že rektor nechal vypracovat nový model. Děkan upřesnil, že rektor zadal požadavek na model
financování a přihlásila se FEK. Oponentní tým z FAV zkritizoval metodiku, nyní se
připravuje nová metodika. Zatím není text k dispozici.
Předseda senátu oznámil, že další zasedání bude v prosinci 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 zápis ze 160. jednání AS FEL ZČU konaného dne 17. června 2015.
1/3 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2016/2017.

V Plzni 28. října 2015
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 21. 10. 2015
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.

KAE

omluven

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Rot David, Ing., Ph.D.

KEE

omluven

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

přítomen

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

omluven

Polcar Petr, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Glasberger Tomáš, Ing., PhD.

RICE

omluven

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Holý Jaroslav, Ing.

Dr.

přítomen

Fejfarová Hana, Bc.

Stud.

omluvena

Kratochvíl Pavel, Bc.

Stud.

přítomen

Brych David, Bc.

Stud.

přítomen

Lemeš Lukáš

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. Ph.D.

Pracoviště
DFEL

