AS FPE ZČU v Plzni

4. 6. 2014

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 5. zasedání AS FPE konaného dne 4. 6. 2014
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 16 členů;

Omluveno: 5 členů;

Neomluveno: 0 členů.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., Ing. Pavel Mičke,
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., doc. Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D.
AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Předseda RNDr. Randa přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty, jmenoval skrutátory
(dr. Randa a Bc. Hana Vastlová) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím
programem.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Hospodaření FPE za 1-3/2014
Projekt FPE na finanční prostředky z ukazatele F
Hodnocení studijních oborů
Debata o změně názvu fakulty
Koncepce Dne absolventů
Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
d. Různé

1. Schválení programu dnešního zasedání, schválení zápisu z minulého zasedání
Dr. Randa uvedl, že program byl všem rozeslán písemně, a dotázal se, zda jsou k programu nějaké
výtky, doplňky, námitky či úpravy. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování
k programu 5. zasedání. (16 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
Aklamační hlasování 1 – schválení programu
Dalším bodem jednání bylo schválení zápisu ze 4. zasedání AS FPE. Dr. Randa uvedl, že zápis byl
rozeslán tajemnicí, a zeptal se, zda má někdo připomínky ke konečné podobě zápisu. Nikdo
připomínky neměl. Zápis ze 4. zasedání byl schválen. (15 členů pro schválení, 1 člen se zdržel, 0 členů
proti)
Aklamační hlasování 2 – schválení zápisu ze 3. zasedání
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2. Hospodaření FPE za 1-3/2014
Doc. Coufalová seznamuje s problematikou hospodaření FPE v prvních třech měsících roku 2014.
Dále se slova ujímá ing. Mičke. Ing. Mičke doplňuje, že jde o hospodaření FPE za 1-4/2014.
Pan tajemník seznamuje senát s čerpáním financí za leden až květen. Ing. Mičke uvádí, že první
měsíce roku jsou finančně náročnější (vyplácení peněz za praxe, …) a vysvětluje čerpání financí.
Doc. Vrbík, přeseda rozpočtové komise, seznamuje se stanoviskem RK k materiálu týkajícího se
hospodaření za první tři měsíce. RK doporučuje vzít informace na vědomí.
Předseda AS FPE otevírá debatu.

3. Projekt FPE na finanční prostředky z ukazatele F
Informace o projektu představuje paní děkanka. Doc. Coufalová uvádí, že MŠMT vyčlenilo určitou
finanční částku, která bude rozdělena mezi pedagogické fakulty podle určitých kritérií (počet
absolventů, počet studentů …). Paní děkanka uvádí podmínky, které musí FPE splnit, aby peníze
získala. Projekt je zaměřen na tři oblasti: 1) zavedení nového typu praxí – praxe v mimoškolních
aktivitách,
2) změna koncepce Dne absolventů,
3) zapojení co největšího počtu učitelů do přípravy studentů
na vykonávání učitelské profese.
Dr. Randa otevírá diskusi. Dr. Randa se dotazuje, jak se budou finance dělit mezi FF a FPE. Na otázku
odpovídá Ing. Mičke.

4. Hodnocení studijních oborů
Dr. Randa předává slovo paní děkance. Doc. Coufalová uvádí, že hodnocení studijních oborů by
mohlo přispět ke zlepšení činnosti fakulty. S detailnějšími informacemi senát seznamuje doc. Čepička,
uvádí, jaká metodika byla použita (součástí metodiky je diagnostický nástroj – dotazník), k čemu toto
hodnocení bude sloužit, které katedry budou hodnocení ověřovat (TV se zaměřením na vzdělávání, ČJ
se zaměřením na vzdělávání, BI se zaměřením na vzdělávání). Je vítáno zapojení i jiných kateder.
Dr. Randa otevírá diskusi. Dr. Stočes se dotazuje, k čemu přesně toto hodnocení bude sloužit, jaké
následky to bude mít a jaké jsou záměry. Doc. Coufalová odpovídá, že hodnocení bude sloužit k tomu,
aby mohlo docházet k posunům. Je důležité, aby katedry mohly na sobě pracovat a zlepšovat se. Dr.
Morávková se dotazuje, kdo bude na otázky odpovídat. Doc. Čepička uvádí, že garanti předmětů
a studenti.

5. Debata o změně názvu fakulty
Dr. Randa žádá předsedkyni komise pro strategii a plánování o stanovisko. Doc. Miňhová seznamuje
se stanoviskem a uvádí, že v této situaci považuje komise pro strategii a plánování změnu za
nenaléhavou. Doc. Miňhová navrhuje, aby se tímto tématem zabývaly i ostatní fakulty ZČU.
Dr. Randa je požádán, aby oslovil i předsedy ostatních senátů, aby se tímto tématem zabývali. Dr.
Randa otevírá debatu k této otázce. Doc. Richtr uvádí, že by bylo vhodné o těchto změnách jednat co
nejdříve, nebo pak už o tom nejednat vůbec.
K této problematice se vyjadřuje dr. Randa, doc. Richtr, doc. Miňhová
AS bere na vědomí závěry komise pro strategii a plánování a ukládá předsedovi AS FPE, aby zjistil
názory na změnu názvu u dalších fakult ZČU. AS schvaluje toto usnesení. (15 členů pro schválení, 1
člen se zdržel, 0 členů proti).
Aklamační hlasování 3 – AS ukládá předsedovi, aby zjistil názory ostatních fakult na změnu názvu

6. Koncepce Dne absolventů
Doc. Coufalová seznamuje s novou koncepcí Dne absolventů. Paní děkanka uvádí, že je vhodné, aby
na Den absolventů byli zváni absolventi, kteří učí a kteří aktivně spolupracují se studenty. Termín Dne
absolventů je 26. září 2014. Den absolventů bude koncipován tak, aby se studenti na jednotlivých
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katedrách mohli setkat s učiteli toho daného oboru, studenti se tak mohou seznámit s informacemi
z praxe. Vedení FPE se domnívá, že by tato setkání mohla být motivační pro budoucí učitele. Tato
akce bude založena především na osobních setkáních. K tomuto tématu se vyjadřuje doc. Richtr, dr.
Nováková, doc. Coufalová, doc. Miňhová a dr. Sirotek. Dr. Kepka přijímá návrhy na vhodné
návštěvníky.

7. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová seznamuje s informacemi ze sněmu Rady vysokých škol. V současné době je poměrně
znatelný pokles financovaných studentů. Paní děkanka uvádí počty studentů pro následující školní rok
(2014/2015). Snížení počtu studentů je problém z toho důvodu, že letos je velký nárůst přihlášek
(nekvalifikovaní učitelé). Senát je seznámen s prostupností různých vysokých škol v ČR,
s nezaměstnaností absolventů FPE…
Dr. Randa se dotazuje, co se stane v případě, že fakulta nabere studentů více. K problematice se dále
vyjadřuje Petr Setvín, dr. Stočes, doc. Richtr, dr. Nováková, doc. Coufalová, dr. Morávková, ing.
Mičke a dr. Sirotek.
b) Informace z AS ZČU
Informace z AS ZČU přednáší dr. Randa. V dubnu bylo hlasováno o změně statutu ZČU (změna názvu
fakulty) – tato změna neprošla. Výroční zpráva o činnosti univerzity, Výroční zpráva o hospodaření
ZČU – zprávy nekvalitně zpracovány, , zpráva o hospodaření schválena nebyla. V květnu byla změna
statutu ZČU schválena, stejně tak Výroční zpráva o hospodaření ZČU. Směna pozemků s městem
Plzeň – AS ZČU doporučuje. Dalším tématem AS ZČU byla nespokojenost s menzou na Borech.
Následujícím bodem byla redislokace univerzity.
Dr. Stočes doplňuje informace informace z AS ZČU.
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informace z SK přednesla Bc. Alena Kašáková. Bc. Kašáková uvedla, že SKVAIP má novou
předsedkyni Karolínu Strychovou.
d) Různé
Žádné informace.
Předseda AS FPE děkuje senátorům.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení z jednání senátu.
V Plzni dne 4. 6. 2014

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
předseda AS FPE
Přílohy:

Zapsala:
Bc. Hana Vastlová

- hlasovací tabulka z 5. zasedání AS FPE
- usnesení z 5. zasedání AS FPE
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 5. zasedání AS FPE
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
Doc. MgA.Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký
Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
PaedDr. Naděžda Morávková
PhDr. et Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Doc. Justin Quinn, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Martin Ambros
Simona Egriová
Bc. Hana Fuchsová
Bc. Alena Kašáková
Mgr. Jiří Novotný
Petr Setvín
Pavel Urbánek
Bc. Hana Vastlová
+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení z 5. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 5. zasedání konaném dne 4. června 2014:
1. Schvaluje:
a) zápis ze 4. jednání z 9. 4. 2014.
2. Bere na vědomí:
a) Hospodaření FPE za 1-4/2014
b) Projekt FPE na prostředky z ukazatele F
c) Informace o hodnocení studijních oborů
d) Informace o koncepci Dne absolventů
e) Informace z vedení FPE ZČU.
f) Informace z AS ZČU přednesené RNDr. Miroslavem Randou, Ph.D., doc. Mgr. Václavem
Richtrem, CSc., a PhDr. Jiřím Stočesem, Ph.D.
g) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Alenou Kašákovou.
h) Stanovisko Komise pro strategii a plánování (změna názvu)
3. Ukládá a doporučuje:
a) Předsedovi AS FPE ZČU zjištění stanoviska ostatních fakult ZČU
Aklamační hlasování 4 – usnesení
AS schvaluje usnesení (16 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)
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