Zápis z 13 jednání pléna AS FPE

4. 1. 2017

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis z 13. jednání pléna AS FPE volebního období 2016–2017
Termín konání: 4. 1. 2017
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:00 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 16 členů
Omluveno: 5 členů
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: děkan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., proděkanka RNDr. Mgr. Zdeňka
Chocholoušková, Ph.D., proděkan PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., tajemník Ing. Pavel
Mičke.
Průběh jednání:
 Předseda dr. J. Stočes přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty. Jmenoval
skrutátory (dr. J. Krotký, Bc. P. Setvín) a zahájil jednání pléna.

1. Schválení programu 13. jednání pléna AS FPE. Schválení zápisu
z minulého jednání pléna
 Předseda senátu představil návrh programu 13. jednání pléna AS FPE.
1. Přivítání, schválení programu jednání pléna, schválení zápisu z minulého jednání
pléna.
2. Informace o personálních změnách ve vedení FPE.
3. Činnost AS FPE v tvorbě změn spojených s implementací novely Zákona o vysokých
školách do fakultní legislativy.
4. Dlouhodobý záměr z pohledu studentské iniciativy Otevřeno-21 idejí v praxi.
5. Různé
a. Informace z vedení FPE.
b. Informace z AS ZČU.
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP.
d. Různé.

 Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 13. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, pro: 15 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
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 Předseda senátu dr. J. Stočes se zeptal, zda jsou připomínky ke konečné podobě zápisů
z 12. jednání plén AS FPE. Nikdo připomínky neměl. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 2 (o návrhu: „AS FPE schvaluje zápis z 12. jednání pléna AS
FPE“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, pro: 15 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

2. Personální změny ve vedení FPE
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu
 Děkan informoval o aktuálních personálních změnách ve vedení FPE. Sdělil, jakým
způsobem byla vyřešena otázka rezignace dvou proděkanů, doc. J. Miňhové a dr. J. Kepky.

Proděkan Fakulty pedagogické pro vnější vztahy dr. J. Kepka na ţádost pana
děkana – děkan odmítl přijmout jeho rezignaci – ve funkci zůstává. Dr. J. Kepka
s pokračováním ve funkci ve vedení fakulty dle slov děkana souhlasí. Děkan dodal, ţe
v oblasti vnějších vtahů je osobou na správném místě.

Proděkanka Fakulty pedagogické pro rozvoj fakulty doc. J. Miňhová ukončí
výkon funkce ve vedení k 31. 1. 2017. Hlavním důvodem jejího odchodu z vedení fakulty je
nepříznivá akreditační situace pedagogicko-psychologického bloku v učitelských oborech.
Paní docentka se vrátí do funkce vedoucí Katedry psychologie FPE. Tímto krokem se bude
moci intenzivně zabývat řešením vzniklé situace v učitelském vzdělávání na FPE. V průběhu
dalších týdnů se uskuteční jednání směřující k hledání vhodného kandidáta na uvolněnou
funkci proděkana. Děkan sdělil, ţe zvaţoval i variantu tří proděkanů, tzn. agenda proděkanky
doc. J. Miňhové by byla rozdělena mezi současné proděkany. Nicméně uvedenou variantu po
diskuzích a zváţení všech okolností nepovaţuje za aktuální. Na dalším jednání pléna AS FPE
(1. 2. 2017) předloţí děkan návrh kandidáta na proděkana pro rozvoj nebo bude informovat
plénum o způsobu zajištěna agendy proděkana pro rozvoj po dobu, neţ bude náhrada za
proděkanku doc. J. Miňhovou.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Projednávání uvedeného bodu bylo ukončeno.

3. Činnost AS FPE v tvorbě změn spojených s implementací novely
Zákona o vysokých školách do fakultní legislativy
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu
 Dr. J. Stočes uvedl, ţe z důvodu novely Zákona o vysokých školách probíhají legislativní
změny ve vnitřních předpisech univerzity. Z tohoto důvodu je nutné, aby se Akademický
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senát FPE uvedenou záleţitostí intenzivně a systematicky zabýval. Z tohoto důvodu
předsednictvo AS FPE navrhuje vznik dočasné legislativní komise AS FPE. Uvedená komise
by měla posuzovat legislativní změny v dokumentech, jeţ se týkají fakulty. Především se
jedná o Statut FPE ZČU a Volební a jednací řád akademického senátu FPE ZČU. Členy
komise by měli být jak senátoři AS FPE, tak i členové akademické obce. Personální sloţení
komise bude schvalovat plénum AS FPE.
 Aklamační hlasování 3 (o návrhu: „Vznik legislativní komise AS FPE s dočasným
mandátem [po dobu tvorby změn spojených s implementací novely Zákona o vysokých
školách do fakultní legislativy.]“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, pro: 15 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Předseda senátu vyjádřil názor, ţe kaţdá komise musí mít předsedu. Dotázal se, jestli
jsou návrhy na předsedu či předsedkyni komise. Ţádné návrhy z řad přítomných senátorů
nezazněly. Za předsednictvo senátu navrhl dr. J. Stočes do funkce předsedkyně legislativní
komise AS FPE senátorku a emeritní proděkanku dr. J. Vaňkovou. Uvedená senátorka
s návrhem souhlasila. Přistoupilo se k aklamačnímu hlasování.
 Aklamační hlasování 4 (o návrhu obsazení funkce předsedy Legislativní komise AS
FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, pro: 14 členů, proti: 0 členů,
zdržel se: 1 člen.
Závěr z hlasování: předsedkyní Legislativní komise AS FPE byla zvolena
dr. J. Vaňková.
 Dr. J. Vaňková poděkovala za zvolení. Předseda senátu dr. J. Stočes vyzval přítomné, aby
do 20. 1. 2017 navrhovali kandidáty na členství do komise. Bc. P. Setvín se zeptal, zda bude
ţádoucí, aby členem komise byl student. Odpověď zněla, zela určitě. Děkan závěrem
projednávání tohoto bodu sdělil několik informací z komise pro přípravu novelizace Statutu
ZČU. Nakonec prohlásil, ţe velice vítá vznik legislativní komise AS FPE.

4. Dlouhodobý záměr z pohledu studentské iniciativy Otevřeno-21 idejí
v praxi
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu

Slova se ujal Bc. P. Setvín. Hned v úvodu avizoval změnu svého vystoupení. Sdělil, ţe
se nebude vyjadřovat k dlouhodobému záměru, ale svůj příspěvek zaměří na informace
o studentské iniciativě Otevřeno-21 idejí. Informoval, ţe by se nerad dopustil subjektivního
neadekvátního hodnocení dlouhodobého záměru. Smyslem iniciativy Otevřeno – 21 idejí je
usilovat o zvyšování vzdělávacích aktivit pedagogických oborů tak, aby co nejlépe
připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokáţou citlivým a efektivním
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přístupem zaujmout své ţáky pro učení a osobnostní rozvoj (podrobné informace viz
http://otevreno.org a https://www.facebook.com/otevreno)
Diskuze a závěr k projednávanému bodu
 Dr. J. Stočes se zeptal, jestli je na FPE ZČU nějaké specifikum v realizaci uvedené
studentské iniciativy. Dále se dotázal, zda se iniciátoři domnívají, ţe se na fakultě nedějí
záleţitosti, o kterých se v iniciativě píše. Bc. P. Setvín odpověděl, ţe se mnoho děje z části.
Nedokáţe objektivně posoudit, jakým způsobem jsou ideje naplňovány na úrovni celé fakulty
(jednotlivými katedrami). Také dodal, ţe se domnívá, ţe není jasná vize, kam směřovat
fakultu. Jako příklad uvedl, ţe na fakultě existuje moderní zázemí, jsou vyučovány zajímavé
předměty, ale studenti nevědí, co si v rámci širšího učitelského vzdělávání mohou zapsat atd.
 Dr. L. Rohlíková se dotázala na praktické vyuţití myšlenek studentské iniciativy. Bc. P.
Setvín odpověděl, ţe jedna z věcí, která je dost zásadní, je uvádět příklady dobré praxe.
 Dr. D. Benešová vyzdvihla, ţe kaţdá iniciativa studentů je vítána. Vyjádřila názor, ţe
mnoho věcí, které se v iniciativě řeší, je moţné vyřešit formou hodnocení výuky.
 Dr. G. Klečková vznesla návrh, ţe některé náleţitosti obsaţené v iniciativě se mohou
objevit v aktualizaci dlouhodobého záměru.
 Doc. V. Vrbík vyjádřil názor, ţe vize formulované jako 21 ideje pro 21. století, které jsou
iniciativou propagovány, nejsou nové. Např. v učebních plánech KVD je obsaţeno téměř vše,
co je formulováno v uvedených vizích. Na rozdíl od prohlášení iniciativy Otevřeno jsou
v učebních plánech KVD stanoveny konkrétní cíle a způsob jejich dosaţení. Na to, jak má
vzdělávání učitelů probíhat, dozírá např. Akreditační úřad, kde jsou zastoupeni i studenti.
Znamená to, ţe uvedená studentská iniciativa to chce dělat jinak a lépe? Bc. P. Setvín
odpověděl, ţe to rozhodně netvrdí. Doc. V. Vrbík dále pokračoval, ţe si prohlédl facebookové
stránky lidí, kteří jsou na webu iniciativy uvedeni. Poloţil otázku, co je spojuje. Spojuje je
zájem o obor? Podle názoru senátora nespojuje. Jsou to lidé, kteří jsou podle něho spojeni
politickým názorem. Obává se, ţe jejich cílem je zviditelnit se a poté se angaţovat politicky.
Zveřejněné materiály iniciativy Otevřeno jsou orientovány pouze na vize. Chybí v nich dle
doc. V. Vrbíka konkrétní cíle, způsoby a prostředky, jak vize realizovat. Chybí jakákoli
zmínka o finančních záleţitostech.
 Děkan Dr. M. Randa informoval, ţe o konkrétních aktivitách studentské iniciativy, jeţ se
uskutečňují na FPE v Plzni, mluvil s Bc. P. Setvínem. Uvedená studentská inciativa na
celorepublikové úrovni byla prezentována na Asociaci děkanů pedagogických fakult. On sám
poţádal iniciátory, aby se obrátili na Studentskou komoru plzeňské fakulty. Je velmi rád, ţe i
na FPE v Plzni se uvedená studentská iniciativa realizuje. Je podle něho důleţité oddělit
aktivity, jeţ se dějí v Plzni, od aktivit a záměrů na jiných fakultách v ČR. Doc. V. Vrbík
doplnil, ţe aktivity v rámci uvedené studentské iniciativy nechce zpochybňovat, podle něj by
však vize měly být doplněny o diskusi nad konkrétními cíli a způsoby jejich dosaţení. Dále
sdělil, ţe nerozumí výrokům Bc. P. Setvína, ţe studenti nevědí, jaké předměty si mají
zapisovat atd. Podle jeho názoru by měl být kaţdý student seznámen s pravidly zápisu
předmětů a učebním plánem. Bc. P. Setvín reagoval slovy, ţe v silách studentů není pročítat
sylaby všech předmětů na fakultě, ale ţe by katedry mohly formou běţné propagace
nabídnout předměty, jeţ povaţují v rámci učitelského vzdělávání za zajímavé a přínosné.
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 Dr. L. Rohlíková sdělila, ţe o uvedené studentské iniciativě se dozvěděla uţ dříve z tisku.
Je ráda, ţe studenti v Plzni se také do iniciativy zapojili, a oceňuje, ţe jejich zapojení má
neagresivní a velmi přátelskou formu. Jestliţe je na některých fakultách iniciativa realizována
útočnější formou, tak to má podle senátorky především motiv vyprovokovat akademickou
obec k diskuzi.
 Bc. P. Setvín objasnil, z jakého důvodu se Studentská komora AS FPE do iniciativy
zapojila. Sdělil, ţe studentské komoře nejde o kritizování vzdělávání na plzeňské pedagogické
fakultě, ale především podnítit akademickou obec k přemýšlení, diskuzi a hledání nových
cest v přípravě budoucích učitelů. Doc. V Vrbík poděkoval za uvedené vysvětlení a názor
podpořil.

5. Různé
a. Informace z vedení FPE
 Děkan informoval o situaci, kdy v pondělí 2. 1. 2016 byly v e-spisu nalezeny připomínky
k akreditacím programům CŢV. Připomínky jsou MŠMT datovány k 6. 12. 2016. Pro
vyřízení připomínek byl stanoven měsíční termín. Děkan sdělil, ţe připomínky v e-spisu byly
uvedeny v druhé polovině prosince. I kdyţ se jedná o záleţitost, která kompetenčně spadá do
agendy proděkana dr. J. Kepky, (nechme tam) on za časové prodlení kontroly (čtení) e–spisu
nenese zodpovědnost, protoţe se jednalo o informace, jeţ byla k dispozici pouze děkanovi.
Děkan se omluvil, vysvětlil, ţe v druhé polovině měl mnoho pracovních povinností
a uvedenou kontrolu (čtení) nestihl. Dle jeho slov se nakonec podařilo s výjimkou 2 či 3 kurzů
opravit akreditační materiály včas. V této souvislosti děkan poděkoval pracovníkům kateder
za rychlé plnění úkolů a vyřešení vzniklé situace.
 Vedení fakulty se podle slov děkana v listopadu zabývalo strukturou výroční zprávy
fakulty. Vedení bude rádo za případné podněty ke struktuře nově připravované výroční
zprávy.
 Další oblast informatoria se týkala studia. V prosinci se připravovaly materiály pro vnitřní
akreditace. V současné době jedná vedení fakulty s ostatními fakultami, aby se
předešlo rozporování předmětů, které budou vnitřní akreditaci za FPE předkládány.
 Děkan informoval o tom, ţe v pondělí 2. 1. 2017 se uskutečnila schůzka garantů studijních
programů. Na uvedeném jednání informoval prorektor doc. L. Čepička o schůzce zástupců
z vysokých škol a pracovníků Akreditačního úřadu, které se uskutečnilo v Brně. Uvedené
jednání se týkalo nové koncepce akreditací učitelských oborů.
 Děkan v krátkosti pohovořil o situaci na Katedře výtvarné kultury. Sdělil, ţe v současné
době je pověřena vedením katedry PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
 V sekci vědy se týkalo informatorium pana děkana především vyhlášení výzkumných
projektů SVOČ, BAPE, GRAK. Dále se krátce zmínil o realizaci současných výzkumných
a rozvojových projektů.
 Děkan pohovořil o tradičním předvánočním setkání vedení FPE a jednotlivých kateder
s bývalými pracovníky fakulty. Akce se uskutečnila 1. 12. 2017.
 Děkan se zmínil o chystané promoci v rámci Dětské univerzity.
 Dále informoval plénum o podnětech, které obdrţel a které se týkaly koncepce nově
vznikajícího pracoviště Centra sportovních studií a pohybových aktivit. Z těchto podnětů má
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děkan obavy, zda uvedené pracoviště bude pro fakultu přínosem. V současné době nejsou
vyjasněny ekonomické a legislativní záleţitosti. Dokonce existuje názor, ţe by uvedené
pracoviště pod FPE mělo vzniknout v nejbliţších týdnech a mnohé záleţitosti by byly řešeny
aţ dodatečně. S touto variantou vedení FPE nesouhlasí. Podle jeho názoru by pracoviště
nemělo vznikat najednou, ale mělo by proběhnout určité mezidobí, ve kterém by Katedra
sportu byla vyčleněna z Fakulty strojní a postupem doby začleněna do nově vzniklého
pracoviště na FPE. V této souvislosti se také uskutečnila setkání, která měla napomoci
uvedenou záleţitost objasnit a najít optimální řešení.
 Děkan na závěr svého informatoria pohovořil o některých jednáních, např. se zástupci
České školní inspekce, s generálním ředitelem firmy Merkur atd.
b. Informace z AS ZČU
 Dr. J. Stočes v krátkosti informoval o jednání minulého pléna AS ZČU (poznámka:
podrobné informace viz zápis z AS ZČU).
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
 Bc. P. Setvín informoval o průběhu vyhodnocování akce, ve které studenti mohli psát (na
vánoční balíčky), jak by chtěli změnit studentské prostředí.
 Další informatorium se týkalo příprav Dne otevřených dveří. Akce se uskuteční 20. ledna
2017.
 Studentská komora dle slov Bc. P. Setvína připravuje několik akcí. Mezi významné akce
bude patřit např. Noc fakult. Pohovořil o dalších akcích, které se uskutečňují v rámci
celorepublikové úrovni.
d. Různé
 Dr. L. Rohlíková se zeptala na aktualizaci Dlouhodobého záměru FPE ZČU. Děkan
popsal aktuální průběh tvorby na aktualizaci. Popsal harmonogram tvorby. Dále sdělil, ţe
byly vytvořeny čtyři týmy pro jednotlivé oblasti: studijní činnost, tvůrčí činnost,
infrastruktura, třetí role. Dr. L. Rohlíková upozornila na případný termín, který je stanoven (či
mohl být stanoven) pro předloţení aktualizace vedení univerzity.
 Dr. L. Rohlíková se zeptala, zda byla vypracována externí analýza pedagogickopsychologického bloku a zda je dostupná. Děkan odpověděl, ţe analýzy byla zadána, ale
dosud není dostupná.
 Dr. J. Stočes se zeptal na situaci Katedry výtvarné kultury. Poloţil otázku, zda dr. Věra
Uhl Skřivanová je dočasně pověřena vedením a zda bude vypsáno na funkci vedoucího
katedry výběrové řízení. Děkan odpověděl, ţe uvedená akademická pracovnice je zatím
vedením katedry dočasně pověřena. Výběrové řízení by se mělo uskutečnit v průběhu 1. pol.
roku 2017.
 Doc. J. Votík prohlásil, ţe se plně ztotoţňuje s názorem vedení fakulty ve věci vzniku
Centra sportovních studií a pohybových aktivit na FPE.
 Senátor P. Košik vznesl podnět ke zlepšení situace v bufetu – Klatovská 51. Jako
současné největší problémy spatřuje v nedostatečné kapacitě pro výdej obědů (100 obědů
denně) a v systému objednávání obědů. Děkan doplnil, ţe vedení univerzity obdrţelo petici
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pro zrušení současného systému objednávání obědů v bufetu na Klatovské 51. Vedení fakulty
se k petici mělo vyjádřit.

Návrh usnesení z jednání senátu
 Předseda AS FPE sumarizoval jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha 2) a nechal
o nich en bloc hlasovat.
 Aklamační hlasování 5 (o návrhu usnesení z jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, pro: 14 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 13. pléna AS FPE byl schválen.

Závěr jednání pléna AS FPE
 Předseda senátu dr. J. Stočes poděkoval všem přítomným za účast.
 Příští řádné jednání pléna AS FPE se uskuteční 1. února 2017 od 14:00 hod.
v místnosti VC308.

V Plzni dne 9. 1. 2017
Zápis vyhotovili:
PhDr. M. Svoboda, Ph.D.
tajemník AS FPE

Schválil:
PhDr. J. Stočes, Ph.D.
předseda AS FPE

PhDr. J. Vaňková
členka předsednictva AS FPE

Přílohy:
 Příloha 1: Hlasovací tabulka z 13. jednání pléna AS FPE.
 Příloha 2: Usnesení z 13. jednání pléna AS FPE.
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 13. jednání pléna AS FPE

Členové AS FPE

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
PaedDr. Petr Mach, CSc.
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
PhDr. Jana Vaňková
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Bc. Kateřina Bartošová
Filip Frank
Tomáš Hronek
Bc. Kateřina Kafková
Petr Košik
Bc. Petr Setvín
Bc. Lukáš Vála
Mgr. Markéta Zvolánková

+
O
X

Pořadí aklamačních
hlasování

1
+
X
+
+
X
+
+
+
+
+
+
+
+
X
X
+
X
+
+
+
X

2
+
X
+
+
X
+
+
+
+
+
+
+
+
X
X
+
X
+
+
+
X

3
+
X
+
+
X
+
+
+
+
+
+
+
+
X
X
+
X
+
+
+
X

4
+
X
+
+
X
+
+
+
+
+
O
+
+
X
X
+
X
+
+
+
X

pro
proti
zdrţeli se hlasování
nepřítomen
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5
+
X
+
+
X
+
+
+
+
+
+
X
+
X
X
+
X
+
+
X
+

Zápis z 13 jednání pléna AS FPE

4. 1. 2017

Příloha 2: Usnesení z 13. jednání pléna AS FPE
Akademický senát na svém 13. jednání pléna konaném dne 4. ledna 2017:

1. Schvaluje:
A. Program 13. jednání pléna AS FPE.
B. Zápis z 12. jednání pléna AS FPE.
C. Vznik legislativní komise AS FPE s dočasným mandátem (po dobu tvorby změn
spojených s implementací novely Zákona o vysokých školách do fakultní legislativy).
D. Dr. J. Vaňkovou předsedkyní legislativní komise AS FPE.

2. Bere na vědomí:
A. Informace z vedení FPE přednesené panem děkanem dr. M. Randou.
B. Informace z AS ZČU přednesené senátorem dr. J. Stočesem.
C. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP přednesené senátorem Bc. P. Setvínem.
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