AS FPE ZČU v Plzni

2. 9. 2015

Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis ze 14. zasedání AS FPE konaného dne 2. 9. 2015
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 21 členů;

Omluven: 0 člen;

Neomluveno: 0 členů.

Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., doc. RNDr. Michal Mergl, CSc., doc. Mgr. Václav Richtr,
CSc., doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D., PhDr. Jana Vaňková, doc. Ladislav ČEPIČKA, Ph.D.,
Mgr. Kamila KOLÁŘOVÁ, PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D., Dr. phil. Michaela VOLTROVÁ.
AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Dr. Sirotek přivítal všechny přítomné senátorky, senátory i hosty, jmenoval skrutátory (dr. Sirotek, Bc.
Kaufnerová) a zahájil zasedání akademického senátu FPE s následujícím programem.

Program:
1.
2.
3.
4.

Volby kandidáta na děkana (opakovaná volba)
Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Volba tajemníka AS FPE
Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
d. Různé

Dr. Sirotek se dotázal, zda jsou k programu nějaké připomínky. Připomínky nebyly a bylo přistoupeno
k hlasování (21 členů pro, 0 člen se zdržel, 0 člen proti).
Aklamační hlasování 1- schválení programu.

1. Volby kandidáta na děkana (první kolo opakované volby)
Dr. Sirotek představil kandidáty na děkana (doc. Miňhová, doc. Mergl, doc. Podroužek, dr. Randa).
Dr. Sirotek uvedl, že je nyní vymezený prostor na dotazy nebo případné vyjádření kandidátů. Slova se
ujala doc. Miňhová, která oznámila, že z voleb odstupuje. Ke slovu se přihlásila doc. Coufalová,
která vyzvedla práci doc. Miňhové pro FPE ZČU. Dále se slova ujal prof. Viktora, který položil otázku
všem kandidátům na děkana – jaký tým spolupracovníků si kandidáti hodlají vybrat, a kdo by mohl být
eventuálním proděkanem a tajemníkem. Doc. Mergl odpovídá, že současní proděkani a tajemník
budou pokračovat a jméno třetího proděkana nesdělí. Doc. Podroužek uvedl ve své odpovědi, že by
požádal některé současné proděkany, pro další proděkany není zcela rozhodnut a také by požádal
současného tajemníka, aby ve své funkci setrval. Dr. Randa odpovídá, že si není schopný představit
někoho jiného ve funkci tajemníka než pana ing. Mičke a že má seznam možných proděkanů, ale
nechce jej zveřejnit před volbou. Další dotaz vznesla dr. Benešová na dr. Randu, zajímala se, zda by
mohl vysvětlit situaci ohledně odvolání předsedy volební komise u doplňovacích studentských voleb
do AS FPE. Dr. Randa odpovídá, že dr. Kepka ho informoval, že odjíždí na dovolenou, a že se mu
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nepodařilo sehnat člověka, který by měl zkušenosti s prací ve volební komisi, a proto nominoval sebe.
Další dotazy již nebyly.
Pro zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů AS. Volba je tajná. Senát musí zvolit
volební komisi.
Dr. Sirotek navrhuje do volební komise (VK) doc. Vrbíka a dr. Morávkovou, kteří návrh přijímají.
Doc. Votík navrhuje dr. Benešovou, ta návrh přijímá. Doc. Vrbík se návrhu do VK vzdává. Za SK
navrhuje Kateřina Kafková Bc. Setvína. Bc. Setvín návrh přijímá. Bylo hlasováno o návrhu VK ve
složení dr. Morávková, dr. Benešová, Bc. Setvín (21 členů pro, 0 člen se zdržel, 0 členů proti)
Předsedkyní VK je dr. Morávková.
Aklamační hlasování 2 – hlasování o složení volební komise (dr. Morávková, dr. Benešová, Bc. Setvín)
Proběhla tajná volba. Bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, 21 lístků bylo platných. 8 hlasů bylo pro doc.
Mergla, 0 hlasů pro doc. Podroužka a 13 hlasů pro dr. Randu. Kandidátem na děkana FPE byl zvolen
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Dr. Randa se ujal slova a poděkoval AS FPE a současnému vedení FPE.
Doc. Coufalová také vystoupila a popřála nově zvolenému děkanovi FPE hodně úspěchů.

2. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
Dr. Randa uvedl, že zápis byl všem rozeslán písemně, a dotázal se, zda jsou k zápisu nějaké výtky,
doplňky, námitky či úpravy. Žádné připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování o zápisu ze
13. zasedání (18 členů pro, 3 členové se zdrželi, 0 členů proti).
Aklamační hlasování 3 - schválení zápisu z 13. zasedání AS FPE
Odchod: doc. Quinn

3. Volba tajemníka AS FPE
Dr. Randa uvedl, že v posledním období se velmi osvědčila praxe, kdy tuto roli zastával člen
studentské komory. Slova se ujímá Bc. Setvín, který navrhuje za SK Bc. Kaufnerovou, ta návrh
přijímá.
Pro zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů AS. Volba je tajná. Senát musí zvolit
volební komisi.
Dr. Randa navrhuje do volební komise (VK) doc. Vrbíka, ten návrh přijímá. Za SK dr. Randa navrhuje
Mgr. Novotného, ten návrh přijímá. Dále navrhuje dr. Randa Bc. Franka, ten návrh přijímá. Hlasování
o složení volební komise (20 členů pro, 0 člen se zdržel, 0 členů proti). Předsedou VK je Bc. Frank.
Aklamační hlasování 4 – hlasování o složení volební komise (doc. Vrbík, Mgr. Novotný, Bc. Frank)
Proběhla tajná volba. Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků, 19 lístků bylo platných. 19 hlasů bylo pro Bc.
Kaufnerovou. Tajemnicí AS FPE byla zvolena Bc. Gabriela Kaufnerová.

4. Různé
a) Informace z vedení FPE
Informace budou podány na dalším jednání.
b) Informace z AS ZČU
Slova se ujal doc. Richtr, který prohlásil, že vše proběhlo podle programu. Byl vyhlášen obecný termín
voleb do AS ZČU (2. – 8. 11. 2015), harmonogram voleb a další informace jsou na www stránkách AS
ZČU. Dále upozornil, že tajemník senátu ZČU neposlal zápis k připomínkování.
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c) Informace z SK AS FPE a SKVAIP
Informaci podal Bc. Setvín. Uvedl, že SK přivítala nové členy.
SKVAIP se připravuje na nový akademický rok a už připravuje 19. univerzitního upíra.

d) Různé
Dr. Randa informoval, že je potřeba se sejít ještě jednou v září, neboť do konce září budou vedením
FPE předloženy připravované akreditační materiály.
Příští jednání AS FPE bude 24. 9. od 14 hod.
Dále dr. Randa uvedl, že obecný termín voleb do AS FPE a AS ZČU je shodný (2. – 8. 11. 2015).
Harmonogram a další informace jsou na www stránkách AS FPE.
Dr. Randa přednesl návrh na usnesení ze 14. zasedání AS FPE (příloha 2) a ukončil jednání.
Aklamační hlasování 5 – usnesení
AS schvaluje usnesení (20 členů pro, 0 členů se zdrželo, 0 členů proti)

V Plzni dne 2. 9. 2015

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

Přílohy:

-

Zapsala:
Bc. Gabriela Kaufnerová

hlasovací tabulka ze 14. zasedání AS FPE
usnesení ze 14. zasedání AS FPE
harmonogram voleb do AS FPE
návrhový lístek na kandidáta do AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka ze 14. 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
Doc. Justin Quinn, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Simona Egriová
Bc. Jan Frank
Bc. Tomáš Grešl
Kateřina Kafková
Adriana Karlovcová
Mgr. Jiří Novotný
Bc. Petr Setvín
Bc. Gabriela Kaufnerová
+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení ze 14. zasedání AS FPE
Akademický senát na svém 14. zasedání konaném dne 2. září 2015:
1. Schvaluje:
a) Zápis ze 13. jednání AS FPE ze dne 3. 6. 2015
2. Zvolil:
a) Kandidátem na děkana FPE ZČU RNDr. Miroslava Randu, Ph.D.
b) Tajemníkem AS FPE – Bc. Gabrielu Kaufnerovou
3. Bere na vědomí:
a) Informace z AS ZČU přednesené doc. Richtrem.
b) Informace ze studentské komory AS FPE přednesené Bc. Setvínem.
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Příloha 3: Harmonogram voleb do AS FPE ZČU

v roce 2015
(obecný termín voleb 2. – 8. 11. 2015)
do 6. 6.
od 10. 6.

předseda AS FPE jmenuje volební komisi
podávání návrhů na kandidáty (návrh může se souhlasem navrženého kandidáta podat

každý člen akademické obce) členům volební komise
do 2. 10.

děkanát zveřejní na Úřední desce FPE abecední seznam oprávněných voličů

do 9. 10.

volební komise stanoví konkrétní termín voleb v jednotlivých volebních celcích

do 16. 10.

ukončení podávání návrhů na kandidáty

do 19. 10.

možnost podání návrhu na opravu seznamu oprávněných voličů

do 26. 10.
vyhlášení konkrétního termínu voleb (min. 2 po sobě jdoucí prac. dny) a umístění
volebních místností
do 26. 10.

volební komise zveřejní kandidátní listiny

do 26. 10.

děkan rozhodne o námitkách k seznamu oprávněných voličů

31. 10. (24:00)
do 15. 11.

konec volební kampaně

volební komise vyhlásí předběžné výsledky voleb
•

námitky proti předběžným výsledkům – do 1 týdne od vyhlášení předběžných
výsledků předsedkyni VK

•

rozhodnutí VK o námitkách – do 1 týdne po námitkách

•

VK vyhlásí konečné výsledky – do 2 týdnů po námitkách (3 týdny od předběžných
výsledků) – zveřejnění na Úřední desce FPE, zveřejněním zaniká volební komise
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Příloha 4: Návrhový lístek na kandidáta do AS FPE
Návrh kandidáta do AS FPE na funkční období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Jméno kandidáta

Příjmení kandidáta

Tituly

Studentské/Osobní
číslo

Datum narození

Volební celek a část

Akademický pracovník
Jméno navrhovatele

Příjmení navrhovatele

Studentské/Osobní číslo
navrhovatele

Podpis navrhovatele:
S návrhem souhlasím.

Podpis kandidáta

Návrh kandidáta do AS FPE na funkční období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Jméno kandidáta

Příjmení kandidáta

Tituly

Studentské/Osobní
číslo

Datum narození

Volební celek a část

studenti
Jméno navrhovatele

Příjmení navrhovatele

Podpis navrhovatele:
S návrhem souhlasím.

Podpis kandidáta
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Studentské/Osobní číslo
navrhovatele

