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Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 30. listopadu 2016 od 13:00 hodin
v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. – děkan FEL
Doc. Ing. Eva Kučerová, CSc. – proděkanka pro vzdělávací činnost FEL
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 12, nadpoloviční většina všech členů AS FEL je 11.
Program
1. Zahájení
2. Schválení zápisu předchozího jednání
3. Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2017/18
4. Různé

1. Zahájení
Předseda senátu Ing. Jiří Basl, Ph.D. zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Předseda
senátu Jiří Basl seznámil přítomné s programem jednání.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

2. 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
166. jednání AS FEL ZČU konaného dne 12. října 2016.

3. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na
FEL v akademickém roce 2017/18
Děkan doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. informoval, že v tomto akademickém roce
uchazeči, kteří se ucházeli o studium opakovaně a u nichž byla doba od úspěšného složení
maturity delší než 5 let, skládali přijímací zkoušku, při které byly ověřeny jejich znalosti
středoškolské matematiky a fyziky se zaměřením na elektrotechniku. V předchozích letech
bylo kritériem pouze bodové hodnocení. V příštím akademickém roce budou uchazeči
přijímaní opět pouze na základě bodovacího systému, ale bodový žebříček bude upraven.
Proděkanka doc. Ing. Eva Kučerová, CSc. vysvětlila, že za opakovaná studia bude razantnější
odpočet bodů. Pokud se uchazeč pokusil o vysokou školu 1x, bude hodnocen zejména podle
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výsledků předchozího vysokoškolského studia a s ohledem na studijní výsledky ze střední
školy. Pokud již studoval vysokou školu 2x, přihlédne se k důvodu neúspěchu a v úvahu
budou brány výsledky z neúspěšného vysokoškolského studia a výsledky ze střední školy.
Pokud uchazeč studoval vysokou školu neúspěšně 3x a vícekrát, pravděpodobně nezíská
bodové hodnocení postačující k přijetí. Uchazeči o studium bakalářských studijních programů
jsou hodnoceni na základě bodovacího systému - každý uchazeč získává body za výsledky
středoškolského studia (8 předmětů – matematiky, fyzika a další, ze kterých může mít max. 6
čtyřek), případně za další aktivity jako matematické a fyzikální olympiády, soutěže v oboru
elektrotechniky, úspěšné SCIO testy apod. Uchazeči o studium navazujících magisterských
studijních programů jsou hodnoceni podle studijních výsledků předchozího bakalářského
studia. Absolventi bakalářského studia z jiných fakult než FEL a absolventi s váženým
studijním průměrem za Bc studium vyšším než 2,50 budou pozváni k přijímací zkoušce
konané formou pohovoru. Uchazeči o studium oborů Elektronika a aplikovaná informatika a
Telekomunikační a multimediální systémy budou konat přijímací zkoušku formou pohovoru
všichni.
V případě cizinců je pro bakalářské i navazující magisterské studium v češtině nutné dodání
potvrzení (certifikát) o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B1 (CCE). Studenti ze
Slovenska studují převážně v Brně a Ostravě, k nám se jich hlásí velmi málo. Ti by zkoušku
z českého jazyka mít nemuseli.
Pro uchazeče o doktorské studium platí stále stejná pravidla, absolvují přijímací pohovor.
Přijímací písemná zkouška nepřinesla žádoucí efekt, proto v následujícím akademickém roce
nebude.
Senátor Fořt se zeptal, zdali je dokument ohledně podmínky pro přijetí ke studiu na webových
stránkách. Doc. Kučerová uvedla, že na webu jsou pro uchazeče informace o podmínkách
přijetí na FEL, bodovací systém není na webu dopodrobna vysvětlen. Děkan doplnil, že
některé školy berou všechny uchazeče, ale potom mají vysoké procento propadovosti. Na
FEL je nutno získat v ZS 18 kreditů, celkem za ZS a LS 40 kreditů. Nesplněním této
podmínky cca 30 % studentů odpadá. Nejvyšší propadovost na ZČU mají FEL, FST a FAV.
Doc. Kučerová připomněla, že písemné přijímací zkoušky měly za následek pokles uchazečů
o kombinovanou formu studia.
Senátor Basl ukončil diskusi.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na FEL v akademickém roce
2017/18.
Přítomno: 12 členů AS FEL
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.

4. Různé
Předseda senátu Basl informoval, že na AS ZČU byla řešena změna vysokoškolského zákona.
K tomuto tématu proběhl seminář v Nečtinech. Vzniknou nové předpisy. Statut a volební a
jednací řád jsou předány k připomínkování a komise se vyjadřuje.
Děkan podotkl, že někteří pracovníci RICE nejsou akademickými pracovníky, nemohou být
voleni.
Legislativní oddělení plánuje schválit univerzitní předpisy v dubnu až v květnu, potom
přijdou na řadu fakultní předpisy. Příští rok budou probíhat volby, pravděpodobně ještě podle
starých předpisů.
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Proběhlo jednání o statutu s prorektorem pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Vladimírem
Duchkem, Ph.D. a vedoucím legislativního odboru JUDr. Bc. Janem Podolou, Ph.D. Statut
musí vyhovět zákonům, je nutno stávající statut upravit.
Nový zákon umožňuje spoustu pravomocí přenést na fakulty, např. smlouvy o spolupráci
s firmami, s jinými fakultami o studiu, výběrová řízení apod.
Budou probíhat ještě další jednání o tom, kdo je akademický pracovník, kdo výzkumný
pracovník, kdo může zapisovat do indexu atd.
Všechny řády se budou měnit. Po registraci statutu univerzity mohou vzniknout statuty
fakultní. Některé univerzity již mají statut registrován. Rektoři jiných univerzit převádějí
pravomoci na fakulty.
Bylo poznamenáno, že ZČU má největší senát v republice.
Senátor Komrska se zeptal na vedení diplomových prací na RICE. Lidé jsou zavedeni
v systému, mohou zadávat témata diplomových prací.
Na AS ZČU se řešil stav menzy ve středu města. Na Borech by se měla stavět nová výdejna
směrem k tělocvičně. Senátor Mužík poukázal na vývoj ceny jídla v menze za poslední rok a
půl. Cena jídla je stále vyšší. Senátor Pospíšil upozornil na změnu zobrazení stavu účtu
v menze na webu. Senátorka Jiřičková doplnila, že zde není konkurenční prostor, co se týká
stravování. Ani bufet v suterénu bývalé FAV není otevřen. Senátorka Jiřičková také
upozornila na místo pro podnikání pro studenty. Senátor Fiřt toto místo navštívil, je vybaveno
stoly a židlemi. Děkan prohlásil, že není nic, co by drželo studenty v kampusu, pouze
tělocvična. V blízkosti ZČU se uvažovalo o akvaparku, ale poblíž obchodních center
Decathlon a Bauhaus bude postaven obchodní dům Sconto nábytek. U kruhového objezdu
budou postaveny byty.
Předseda senátu Jiří Basl popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů
v novém roce 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 podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na FEL
v akademickém roce 2017/18.
V Plzni 6. prosince 2016
Zapsala: Lenka Šroubová
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání AS FEL ZČU dne 30. 11. 2016
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

Basl Jiří, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Fiřt Jaroslav, Ing., Ph.D.

KAE

přítomen

Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.

KEE

přítomna

Ščerba Eduard, Mgr., Ph.D.

KEE

přítomen

Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.

KET

omluven

Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.

KET

omluven

Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Fořt Jiří, Ing., Ph.D.

KEV

přítomen

Polcar Petr, Ing., Ph.D.

KTE

omluven

Kotlan Václav, Ing., Ph.D.

KTE

přítomen

Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.

KTE

přítomna

Komrska Tomáš, Ing., PhD.

RICE

přítomen

Molnár Jan, Ing., Ph.D.

RICE

omluven

Mužík Václav, Ing.

Dr.

přítomen

Lucie Horníková, Ing.

Dr.

omluvena

Pospíšil Karel, Bc.

Stud.

přítomen

Osvaldová Denisa, Bc.

Stud.

omluvena

Valenta Václav, Bc.

Stud.

přítomen

Fiala Václav, Bc.

Stud.

omluven

Tomáš Vrbka, Bc.

Stud.

omluven

Přítomní hosté
Jméno a příjmení

Pracoviště

Hammerbauer Jiří, doc. Ing., Ph.D.

DFEL

Kučerová Eva, doc., Ing., CSc.

DFEL

