Zápis z 18. jednání pléna AS FPE

7. 6. 2017

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis z 18. jednání pléna AS FPE volebního období 2016–2017
Termín konání: 7. 6. 2017
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:15 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 15 členů
Omluveno: 6 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; členové akademické obce: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
Průběh jednání:
 Předseda akademického senátu AS FPE dr. J. Stočes přivítal přítomné senátorky,
senátory i hosty a zahájil jednání pléna. Do role skrutátorů jmenoval dr. J. Krotkého, Bc. P.
Setvína.

1. Schválení programu 18. jednání pléna AS FPE. Schválení zápisu
z minulého jednání pléna
 Předseda senátu dr. J. Stočes představil návrh programu 18. jednání pléna AS FPE:
1. Přivítání, schválení programu, schválení zápisu z minulého jednání.
2. Vyhlášení voleb do AS FPE na období 2018–2019.
3. Anotace návrhů záměrů akreditace studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ.
4. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozdělení příjmů z poplatku za přijímací řízení.
5. Informace o postupu prací na přípravě vnitřní legislativy FPE.
6. Informace o přípravě setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult.
7. Různé
a. Informace z vedení FPE.
b. Informace z AS ZČU.
c. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP.
d. Různé.
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 Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 18. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 člen,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Předsedající dr. J. Stočes se zeptal, zda jsou připomínky ke konečné podobě zápisu
ze 17. jednání pléna AS FPE. Nikdo připomínky neměl. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 2 (o návrhu: „AS FPE schvaluje zápis ze 17. jednání pléna AS
FPE“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

2. Vyhlášení voleb do AS FPE na období 2018–2019
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Předseda senátu dr. J. Stočes navrhl, aby obecný termín voleb do AS FPE na období
2018–2019 byl od 6. 11. do 10. 11 2017 s tím, že konkrétní termín bude stanoven poté, co
bude stanovena volební komise.
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 3 (o návrhu: „Akademický senát FPE schvaluje, aby obecný
termín voleb do AS FPE na období 2018–2019 byl od 6. 11. do 10. 11 2017 s tím, že
konkrétní termín bude stanoven po té, co bude stanovena volební komise.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

3. Anotace návrhů záměrů akreditace studijních programů Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Děkan dr. M. Randa sdělil, že na základě připomínek z minulého jednání pléna senátu
vedení fakulty upravilo anotaci záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 1.
stupeň ZŠ. Zároveň vedení fakulty předkládá ke schválení anotaci záměru akreditace
studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ s jednotlivými specializacemi.
 Slova se ujala předsedkyně komise pro studium a pedagogickou činnost AS FPE dr. D.
Benešová. Potvrdila, že anotace záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 1.
stupeň ZŠ byla upravena na základě připomínek. Z tohoto důvodu komise doporučuje
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dokument schválit. Anotaci záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 2. stupeň
ZŠ také doporučuje schválit s mírnými úpravami. Znění obou dokumentů dostupné z:
http://fpe.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/dokumenty.html.
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 4 (o návrhu: „AS FPE schvaluje anotaci záměru akreditace
studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Aklamační hlasování 5 (o návrhu: „AS FPE schvaluje anotaci záměru akreditace
studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Dále požaduje, aby do dokumentu
byly zapracovány podněty, které zazněly na jednání pléna“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Děkan dr. M. Randa poděkoval přítomným senátorům za schválení dokumentů. Zároveň
dodal, že vedení fakulty zvažuje doplnění specializací u studijního programu Učitelství pro 2.
stupeň o dvě specializace: Výchova ke zdraví, Občanská výchova. Děkan k navržené
specializaci Občanská výchova sdělil, že uvedený obor nebyl na fakultě delší dobu nabízen.
Na základě úspěšného habilitačního řízení doc. N. Morávkové je možné o obnovení oboru
uvažovat.
 Děkan se také v rámci projednávání tohoto bodu zmínil o úspěchu KTV FPE. Katedře se
podařilo uzavřít smlouvu v rámci programu Double Degree s Technickou univerzitou
Chemnitz.

4. Úprava rozpočtu na rok 2017 – rozdělení příjmů z poplatku za
přijímací řízení
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Slova se ujal tajemník fakulty Ing. P. Mičke. Ozřejmil, jakým způsobem došlo rozdělení
příjmů z poplatku za přijímací řízení na jednotlivá pracoviště. Návrh je dostupný z:
http://fpe.zcu.cz/about/structure/akademicky-senat/dokumenty.html.
 Dr. T. Jakeš, předseda komise pro rozpočet a ekonomiku AS FPE, sdělil, že komise
doporučuje schválit předloženou úpravu rozpočtu na rok 2017.
 Děkan před schválením předloženého dokumentu navrhl, aby katedra pedagogiky
nedostala peníze za přijímací zkoušky na studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a
studijní obor bakalářského studia Učitelství pro mateřské školy (68, 7 tis. Kč). Svůj návrh
odůvodnil, že uvedená katedra se při přijímacím řízení dopustila tak jako v minulém roce opět
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i v roce letošním závažných omylů. Podle jeho názoru bylo možné takovým omylům předejít.
Navrhl, aby částka, kterou měla původně KPG obdržet, zůstala trvale ve složce děkanátu.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:
 Dr. M. Svoboda projevil názor, že by bylo vhodné si nejdříve položit otázku, proč
k omylu došlo. Jestli se jedná jenom o chybu katedry nebo příčina může být v celkovém
systému organizace průběhu přijímacího řízení. Dodal, že katedra v rámci přijímacího řízení
realizuje mnoho úkonů, které byly vykonány bez chyb. Pochybení, o kterém pan děkan na
plénu hovořil, je podle jeho názoru organizačně-administrativního charakteru. Také se
zamyslel nad tím, jestli minulý rok byla přejata organizační opatření, jež by vznik chyb
v letošním roce co nejvíce eliminovala.
 Děkan vyjádřil přesvědčení, že se nejedná o systémovou chybu. Zdůraznil, že za průběh
přijímacích zkoušek zodpovídají vedoucí kateder.
 Dr. J. Stočes chápe rozhořčení pana děkana. Myslí si ale, že za chyby je zodpovědná
konkrétní osoba. Z principu se mu nelíbí kolektivní trest. Katedra nedostane příslušnou
finanční částku za přijímací řízení, tím budou potrestáni všichni pracovníci katedry. V tomto
případě by měla být vyvozena osobní zodpovědnost.
 Názor dr. J. Stočese byl v diskuzi podpořen dalšími účastníky diskuze, např. dr. D.
Benešovou, doc. M. Merglem a dalšími. Doc. M. Mergl zdůraznil, že by katedře pedagogiky
finanční částku za přijímací řízení nebral. Situace by se měla řešit s konkrétními pracovníky,
kteří chybu zavinili. Těm by měl být uložen adekvátní postih.
 Dr. T. Jakeš navrhl, aby se zatím katedře pedagogiky peníze za přijímací řízení
nevyplácely a až po analýze celé vzniklé situace by se na příštím jednání rozhodlo, jak
s penězi původně určené KPG bude naloženo.
 Děkan s uvedeným názorem souhlasil. Přiklonil se k názoru, aby o finanční částce za
přijímací řízení určenou pro katedru pedagogiky bylo rozhodnuto na příštím jednání pléna.
 Další diskuzní příspěvky nebyly, přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 6 (o návrhu: „AS FPE schvaluje návrh o rozdělení poplatků za
příjímací řízení (zakázka 420003, činnost 1490) jednotlivým pracovištím FPE
s výjimkou katedry pedagogy. O finanční částce z poplatků za přijímací řízení pro
katedru pedagogiky bude rozhodnuto na příštím jednání pléna AS FPE.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 10 členů, proti: 0 členů,
zdržel se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

5. Informace o postupu prací na přípravě vnitřní legislativy FPE
 Předsedkyně legislativní komise AS FPE dr. J. Vaňková informovala přítomné o aktuální
činnosti komise. Sdělila, že členové komise (dr. J. Stočes, dr. J. Vaňková, dr. K. Vočadlová,
Mgr. M. Zvolánková) se sešli 2. června 2017. Na setkání se projednávala novelizace
některých oblastí z nově připravovaného Volebního a jednacího řádu FPE AS. Konkrétně se
jednalo o následující návrhy: postupné obměňování členů senátů, omezená možnost
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opakovaného kandidování do akademického senátu, elektronická forma voleb do
akademického senátu. Členové komise se pokusili na svém rokování seřadit navržené oblasti
do priorit. Pořadí změn podle priorit je následující:
1. Postupné obměňování členů senátů (průběžná volna členů senátu)
2. Elektronická forma voleb do akademického senátu
3. Omezená možnost opakovaného kandidování do akademického senátu
 Předsedkyně komise dále informovala, že ze strany studentské kurie vzešel návrh, aby
délka volebního období senátorů za volební část studentů byla stanovena na jeden rok. Dr. J.
Stočes doplnil, že na jiných fakultách v ČR mají rozdílné volební období pro kurii
akademických pracovníků a pro kurii studentů.
 Dr. J. Stočes nastínil úvahu, že by jednací řád umožňoval zrušení mandátu senátorovi,
který by řádně nevykonával svoji roli, např. opakovaně by se nezúčastňoval jednání pléna
apod. Dr. J. Vaňková doplnila, že uvedená skutečnost je zakotvena v jednacích řádech
některých fakult v ČR. Dr. J. Stočes se pléna dotázal, kdo by souhlasil s tímto principem.
Souhlas vyjádřilo sedm z jedenácti přítomných senátorů.

6. Informace o přípravě setkání zástupců akademických senátů
pedagogických fakult

Informace o přípravě setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult
poskytl předseda senátu dr. J. Stočes. V současné době na pozvání nějakým způsobem
zareagovaly všechny pedagogické fakulty s výjimkou FPE v Ústí nad Labem. Z účasti se
omluvili senátoři z ostravské pedagogické fakulty. Celá akce se uskuteční v termínu 23. – 24.
6. 2017. Hlavní program se odehraje v budově kulturního centra Moving Station
(Koperníkova ul. 26) organizace Johan. Rámcový program je následující:
Pátek 23. května
12.15 – Zahájení jednání: uvítání, pozdravy, představení účastníků, organizační záležitosti
13.00 – Oběd
13.45 – První diskusní blok (společný)
Postavení pedagogických fakult v rámci univerzity, města, společnosti
15.00 – Přestávka na kávu
15.15 – Druhý diskusní blok
Kurie akademických pracovníků: Interní evaluace a hodnocení kvality pedagogických fakult
Kurie studentů: Inkluze I - úvod do problematiky (dr. Josef Slowík)
16.30 – Přestávka
16.45 – Třetí diskusní blok
Kurie akademických pracovníků: Akreditační strategie pedagogických fakult
Kurie studentů: Inkluze II – diskuse
18.00 – Závěr jednání: sumarizace, stanovení místa příštího jednání
18.15 - Ubytování hostů, možná prohlídka fakultních budov, přesun do centra města
20.00 – Večerní posezení: v Plzni s plzní
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Sobota 24. Května
10.00 Prohlídka centra Plzně (včetně výstupu na kostelní věž)
11.00 Program studentů
V odpoledních hodinách: zakončení akce.

7. Různé
a. Informace z vedení FPE

Děkan představil oblasti, které budou předmětem změny nového Statut FPE ZČU
v Plzni. Nový Statut FPE ZČU v Plzni by měl být podle slov děkana schválen AS FPE
v průběhu podzimních měsíců. Uvedený dokument se mění na základě novelizace Zákona o
vysokých školách. Děkan prezentoval verzi inovovaného dokumentu, která byla zpracována
odborem legislativním ZČU. Ve svém příspěvku upozornil na oblasti, jež je možné považovat
za předmět diskuze. Zároveň prezentoval možná znění jednotlivých bodů diskutovaného
dokumentu. K jednotlivým zněním se uskutečnila diskuze.

Dále děkan vyzval senátory a celou akademickou obec k prostudování dalších
dokumentů, např. Studijního a zkušebního řádu atd., jejichž znění jsou upravena podle novely
Zákona o vysokých školách. Dokumenty bude potřeba schválit na nejbližším jednání pléna
AS ZČU v Plzni. Členové akademické obce mohou podněty a připomínky k navrhovaným
verzím dokumentů podávat prostřednictvím členů AS ZČU.

Děkan informoval o aktuálních stěžejních činnostech vedení FPE. Jedna z činností se
týká záležitostí kolem akreditací. Zdůraznil, že doposud nejsou známy standardy MŠMT,
podle kterých budou posuzovány akreditační programy předkládané naší fakultou. Doplnil, že
v současné době je proces akreditace natolik dlouhý, že fakulta musí mít akreditační materiály
v hrubých rysech připraveny do konce tohoto kalendářního roku. Druhou oblastí, jíž se vedení
fakulty intenzivně zabývá, jsou finance. V současné době je na fakultě určitý počet
akademických pracovníků, kteří nesplňují nařízení vlády o zaručené mzdě. Vedení fakulty se
bude domlouvat s vedoucími kateder o přípravě hlášenek změn na zvyšování platů, pro
případ, že druhá část fondu „F“ bude vyhlášena v brzkém horizontu. Právě finanční
prostředky z druhé vlny fondu „F“ jsou klíčové pro naplnění zmiňovaného nařízení vlády.

Děkan v informatorium vyzdvihl katedry, které se v květnu a červnu zapojily do
různých aktivit, ať už v rámci pedagogické a tvůrčí činnosti či třetí role.

Další sdělení děkana se týkalo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult českých a
slovenských. Setkání se uskutečnilo v minulém týdnu. Hlavními tématy diskuze byla
problematika akreditace a financování pedagogických fakult.

Děkan se zmínil o aktuálních požadavcích MŠMT vztahujících se k čerpání prostředků
v projektech.

Mezi aktuální záležitosti patří vyjádření MŠMT k podaným akreditacím CŽV. U většiny
akreditačních spisů se požaduje doplnění materiálů. Termín splnění je do 26. 6. 2017. Všichni
vedoucí kateder byli už o požadavku MŠMT informováni a na katedrách se na doplnění
akreditačních údajů pracuje.

Vedení fakulty se také znovu zabývalo otázkou studia v Karlových Varech. Už dříve
bylo rozhodnuto, že studijní program Učitelství pro 1. st. ZŠ bude od 4. ročníku probíhat
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v Plzni. Nicméně studenti informovali vedení fakulty o skutečnosti, že na začátku studia
obdrželi slib, že studium bude po celou dobu realizováno v Karlových Varech. Tím pádem
fakulta řeší, zda uvedené studium může nadále ponechat v místě dosavadní realizace.

Děkan oznámil, že v uplynulém období se habilitovala vedoucí katedry historie doc. N.
Morávková. V průběhu května se úspěšně uskutečnila první část profesorského jmenovacího
řízení doc. J. Bezděka. Doktorské studium úspěšně dokončili dr. V. Kohout (KMT) a dr. M.
Podpera (KPG).
b. Informace z AS ZČU

Dr. T. Jakeš informoval o jednání pléna senátu, které se uskutečnilo 31. 5. 2017, viz
program + zápis AS ZČU - https://www.zcu.cz/media/about/structure/akademicky-senat/. Za
podstatný bod jednání považoval schválení výroční zprávy o činnosti a výroční zprávu
hospodaření univerzity za předchozí rok. Dále univerzitní senát schválil statuty a další řády
FZS. Důležité informace se týkaly projektů ESF a ERDF.
c.

Informace ze SK AS FPE a SKVAIP
 Bc. P. Setvín informoval o průběhu akce Noc fakult (9. 5. 2017). Zároveň poděkoval
děkanovi za podporu, kterou v rámci přípravy a realizace celé akce projevil.
 Dále informoval, že Česká asociace doktorandek a doktorandů sepsala otevřený
dopis ministrovi financí a premiérovi.
 Závěrem Bc. Peter Setvín poděkoval, že mohl být součástí akademického senátu po
dobu svého studia. Oznámil, že dnešní jednání pléna je s největší pravděpodobností jeho
posledním, protože doufá, že příští týden úspěšně ukončí navazující magisterské studium na
FPE. Na jeho slova reagoval předseda senátu dr. J. Stočes. Poděkoval mu za práci, kterou
v senátu a v dalších studentských aktivitách odvedl. Zdůraznil, že na něho byl vždycky spoleh
a jeho nasazení bylo veliké a příkladné. K poděkování se připojil děkan dr. M. Randa.
Prohlásil, že Bc. Petra Setvína považuje za významnou osobnost studentského života na
fakultě. Vyjmenoval výčet akcí, jež se uskutečnily na základě úsilí uvedeného senátora.
Ostatní přítomní mu vyjádřili poděkování potleskem.
Různé
 Dr. J. Stočes zahájil diskuzi o tom, v jakém termínu by se z důvodu prázdnin
a přípravy dalších materiálů mělo uskutečnit další jednání pléna AS FPE.
d.

Návrh usnesení z jednání senátu
 Předsedající jednání AS FPE sumarizoval jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha 2)
a nechal o nich en bloc hlasovat.
 Aklamační hlasování 7 (o návrhu usnesení z jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 18. pléna AS FPE byl schválen.
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Závěr jednání pléna AS FPE
 Předseda AS FPE dr. J. Stočes poděkoval všem přítomným za účast.
 Příští řádné jednání pléna AS FPE se uskuteční 6. září 2017 od 14:00 hod.
v místnosti VC308.
V Plzni dne 23. 6. 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 18. jednání pléna AS FPE
 Příloha 2: Usnesení z 18. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 18. 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

Pořadí aklamačních hlasování

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

+

pro

-

proti

O

zdrželi se hlasování

X

nepřítomen

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

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

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

9

5
+
+
X
+
X
+
+
+
+
+
+
+
X
X
X
X
X
X
+
X
X

6
+
+
X
+
X
+
+
+
0
+
+
+
X
X
X
X
X
X
+
X
X

7
+
+
X
+
X
+
+
+
+
+
+
+
X
X
X
X
X
X
+
X
X
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Příloha 2: Usnesení z 18. jednání pléna AS FPE
Akademický senát na svém 18. jednání pléna konaném dne 7. června 2017:

1. Schvaluje:
A. Program 18. jednání pléna AS FPE.
B. Zápis ze 17. jednání pléna AS FPE.
C. Obecný termín voleb do AS FPE na období 2018–2019. Volby se uskuteční v období
od 6. 11. do 10. 11 2017 s tím, že konkrétní termín bude stanoven poté, co bude
stanovena volební komise.
D. Předloženou anotaci záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 1. st. ZŠ.
E. Předloženou anotaci záměru akreditace studijního programu Učitelství pro 2. stupeň
ZŠ. Dále požaduje, aby do dokumentu byly zapracovány podněty, které zazněly na
jednání pléna.
F. Návrh o rozdělení poplatků za přijímací řízení (zakázka 420003, činnost 1490)
jednotlivým pracovištím FPE s výjimkou katedry pedagogy. O finanční částce
z poplatků za přijímací řízení pro katedru pedagogiky bude rozhodnuto na příštím
jednání pléna 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. T. Jakešem.
C. Informace ze SK AS FPE a SKVAIP přednesené senátorem Bc. P. Setvínem.

10

