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Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 12. zasedání AS FPE konaného dne 6. 5. 2015
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 13 členů;

Omluveno: 7 členů;

Neomluveno: 1 člen.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Ing. Pavel Mičke, doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.,
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., PhDr. Jiří Stočes, 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 dr. Sirotek) a zahájil zasedání Akademického senátu FPE s následujícím programem.

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

Přivítání, schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Výsledky hospodaření FPE za 1-3. měsíc 2015
Vyhlášení termínu voleb kandidáta na děkana
Zpráva z Unie akademických senátů pedagogických fakult
Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
d. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
Dr. Randa uvedl, že program i zápis byly všem rozeslány písemně, a dotázal se, zda jsou k programu či
k zápisu nějaké výtky, doplňky, námitky či úpravy. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno
k hlasování o programu 12. zasedání AS FPE (12 členů pro), poté k hlasování o zápisu z 11. zasedání
AS FPE (11 členů pro, 1 člen se zdržel).
Hlasování 1 – schválení programu 12. zasedání AS FPE
Hlasování 2 – schválení zápisu z 11. zasedání AS FPE

2. Výsledky hospodaření FPE za 1.-3. měsíc 2015
Paní děkanka doc. Coufalová v úvodním slově vyjádřila spokojenost s čerpáním prostředků a předala
slovo panu tajemníkovi. Senátoři obdrželi materiály v předstihu a měli možnost se s nimi seznámit.
Ing. Mičke podal komentář k výsledkům hospodaření. Předloženy jsou výsledky v činnostech 1111
(vzdělávací činnost) a 1311 (institucionální podpora), u kterých AS schvaloval rozpis zdrojů. Zbývá
schválit rozpis příjmů z přijímacího řízení, pak budou předloženy také výsledky v činnosti 1490
(vlastní příjmy) a 1491 (ekonomická činnost). Fakulta jako celek nepřekračuje 25 % čerpání (v
následujícím čtvrtletí bude vyplácena pedagogická praxe), výhled na roční čerpání je příznivý.
V průběhu března byla projednána s vedoucími a tajemníky kateder konkrétní opatření, která by měla
zajistit vyrovnaný hospodářský výsledek fakulty na konci roku 2015. Pan tajemník dále informoval o
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jednáních s vedením ZČU ohledně dalšího postupu při splácení dluhu FPE z r. 2010.
Dr. Randa požádal předsedu rozpočtové komise doc. Vrbíka o stanovisko. RK projednala předložený
materiál per rolam. Z jednání vyplynul dotaz ohledně okomentování červených čísel, což pan tajemník
ve svém vystoupení splnil. RK doporučuje výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí vzít na vědomí.
Dr. Randa zahájil debatu, do které se nikdo nepřihlásil.

3. Vyhlášení termínu voleb kandidáta na děkana
Dr. Sirotek informoval o přípravě voleb kandidáta na děkana, AS FPE na lednovém zasedání vyhlásil
v souladu s volebním a jednacím řádem AS volby kandidáta na děkana. Lhůta k podávání návrhů byla
do 17. 4. 2015. Předsednictvo AS rozhodlo, že všechny podané návrhy k tomuto datu byly platné.
Navržení kandidáti jsou doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. a RNDR. Miroslav Randa, Ph.D.
Dne 13. května od 14.30 hod. v aule Jungmannova ul. se uskuteční setkání akademické obce. Hlavním
bodem bude představení kandidátů na děkana a jejich volebních programů. Ze sekretariátu děkanky
byl zaslán všem studentům a zaměstnancům hromadný mail s pozvánkou na toto setkání.
Předsednictvo AS FPE stanovilo termín volby kandidáta na děkana na 3. červen 2015 od 14 hod.
Veškeré informace k volbám jsou umístěny na www stránkách fakulty a akademického senátu. Budou
zde zveřejněny i teze volebního programu jednotlivých kandidátů.
Dr. Randa upozornil členy senátu, že na červnovém zasedání kromě volby kandidáta na děkana bude
ještě další program. Dotázal se senátorů, zda upřednostňují v červnu jedno dlouhé zasedání, nebo se
raději chtějí sejít ještě jednou. Senátoři se vesměs vyjádřili, že preferují jedno delší zasedání.

4. Zpráva z Unie akademických senátů pedagogických fakult
Dr. Randa seznámil senátory s jednáním, které se uskutečnilo 23. dubna v Hradci Králové na
společném setkání předsedů AS a Asociací děkanů pedagogických fakult. Návrh na založení Unie
schválily všechny senáty pedagogických fakult kromě AS PdF Ostravské univerzity, tedy Unie byla
založena. AS FPE tuto zprávu bere na vědomí.

5. Různé
a) Informace z vedení FPE
Doc. Coufalová seznamuje se zprávami z vedení FPE. Ve dnech 21. - 23. 4. 2015 se uskutečnilo
jednání Asociace děkanů pedagogických fakult v Hradci Králové. Bylo to pracovní setkání, jehož
obsahem bylo mj. vystoupení náměstka MŠMT pro oblast regionálního školství, diskuse o financování
učitelských oborů, vystoupení doc. Janíka (předseda pracovní skupiny akreditační komise pro
pedagogiku, psychologii a kinantropologii) s požadavky k akreditacím, další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Vedení FPE se dále zabývalo přípravou zapojení do připravovaných výzev
operačních programů, přípravou přijímacího řízení a stavem rekonstrukce budovy Veleslavínova ul.
Stěhování děkanátu by mělo být zahájeno po kolaudaci budovy asi 25. května 2015. Dále se zabývalo
přípravou projektu v rámci výzvy Fondu na podporu vzdělávací politiky (projekt za cca 2 mil. Kč).
Dr. Randa zahájil debatu.
Doc. Quinn se dotázal na to, zda je již stanoven model učitelské přípravy v Bc. a NMgr. studiu
vzhledem k připravovaným akreditačním materiálům.
Doc. Coufalová uvedla, že veškeré informace zazní na zítřejší schůzce k akreditaci se zástupci kateder.
b) Informace z AS ZČU
S informacemi z posledního jednání AS ZČU seznámil senátory doc. Richtr. Na zasedání AS ZČU dne
29. 4. byly projednávány následující body:
- informace o změně institucionálního plánu
- informace o aktuálním stavu projektu STRADI
- informace o aktuálním stavu přípravy Dlouhodobého záměru ZČU pro období 2016-2020
- informace z RVŠ
- různé - v červnu budou vyhlášeny volby do AS ZČU (úkol-připravit návrhy členů volební komise za
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fakulty).
Dr. Stočes doplnil některé informace k institucionálnímu plánu (univerzitní MŠ), k projektu STRADI a
dlouhodobému záměru ZČU.
c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informace z SK přednesla Bc. Alena Kašáková, která uvedla, že studentská komora připravila plakáty
na setkání akademické obce a požádala zástupce kateder o pomoc s jejich umístěním v prostorách
kateder.
Příchod dr. Morávková.
d) Různé
Doc. Quinn vystoupil s dotazem, zda by se AS FPE neměl vyjádřit k aktuální situaci ohledně postupu
prezidenta ve věci jmenování profesorů. K tomuto bodu se postupně vyjádřili doc. Vrbík, doc.
Miňhová, doc. Quinn, dr. Nováková, dr. Benešová, doc. Mergl, doc. Richter, prof. Viktora.
Doc. Coufalová sdělila, že již existuje usnesení RVŠ k této problematice.
Dr. Randa ocitoval usnesení RVŠ k postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů (příloha 3) a
přednesl návrh, ve kterém se AS FPE připojuje k tomuto usnesení RVŠ. O tomto návrhu nechal
hlasovat (8 členů pro, 1 člen proti, 4 členové se zdrželi).
Hlasování 3 – návrh na připojení se k usnesení RVŠ – schváleno.
Usnesení AS FPE o připojení se k usnesení RVŠ bude zasláno RVŠ a zveřejněno na www stránkách
FPE.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení z jednání senátu (příloha 2).
Předseda AS FPE děkuje senátorům za účast. Příští jednání AS FPE se uskuteční 3. června 2015.

V Plzni dne 6. 5. 2015

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

-

Zapsal:
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

hlasovací tabulka z 12. zasedání AS FPE
usnesení z 12. zasedání AS FPE
usnesení RVŠ k postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 12. 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.
Kateřina Kafková
Simona Egriová
Bc. Hana Fuchsová
Bc. Alena Kašáková
Mgr. Jiří Novotný
Bc. Petr Setvín
Gabriela Kaufnerová
Bc. Hana Vastlová
+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení z 12. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 12. zasedání konaném dne 6. května 2015:
1. Schvaluje:
a) Zápis z 11. zasedání AS FPE z 8. 4. 2015.
2. Bere na vědomí:
a) Výsledky hospodaření FPE za 1.- 3. měsíc 2015
b) Informace o přípravě voleb kandidáta na děkana FPE
c) Informace o založení Unie akademických senátů pedagogických fakult
d) Informace z vedení FPE ZČU
e) Informace z AS ZČU přednesené doc. Richtrem a dr. Stočesem
f) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Kašákovou
3. Vyhlašuje:
a) Předsednictvo AS FPE stanovilo termín voleb kandidáta na děkana FPE na středu 3. června
2015 od 14 hod.
b) AS FPE se připojuje k Usnesení RVŠ ohledně postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů
Hlasování 4 – usnesení z jednání AS FPE ze dne 6. 5. 2015
AS schvaluje usnesení (13 členů pro).
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Příloha 3: Usnesení RVŠ

USNESENÍ
užšího Předsednictva Rady vysokých škol
k postupu prezidenta ve věci jmenování profesorů
ze dne 6. května 2015
"Rada VŠ nesouhlasí s postupem prezidenta, který bez jasného a
přesvědčivého zdůvodnění odmítl jmenovat tři profesory navržené
vědeckými radami vysokých škol v souladu se všemi zákonnými požadavky.
Takovýto postup vyjadřuje hrubou neúctu k tradicím akademické
samosprávy a značně podkopává důvěru ve státní orgány a ústavní činitele
České republiky."
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