Zápis z 21. jednání pléna AS FPE

1. 11. 2017

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis z 21. jednání pléna AS FPE volebního období 2016–2017
Termín konání: 1. 11. 2017
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:00 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 11 členů
Omluveno: 10 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. V. Sirotek, CSc., tajemník Ing. Pavel Mičke.
RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
Průběh jednání:
 Předsedá akademického senátu AS FPE dr. J. Stočes přivítal přítomné senátorky,
senátory i hosty a zahájil jednání pléna. Do role skrutátorů byli jmenováni senátoři dr. J.
Krotký a Filip Frank.

1. Schválení programu 21. jednání pléna AS FPE. Schválení zápisu
z minulého jednání pléna
 Předseda senátu dr. J. Stočes představil návrh programu 21. jednání pléna AS FPE:
1. Schválení programu 21. jednání pléna AS FPE a schválení zápisu z minulého jednání
pléna.
2. Schválení novelizovaných vnitřních předpisů fakulty:
 Statut FPE ZČU v Plzni.
 Jednací řád Vědecké rady FPE ZČU v Plzni.
 Volební řád Akademického senátu FPE ZČU v Plzni.
 Jednací řád Akademického senátu FPE ZČU v Plzni.
 Disciplinární řád pro studenty FPE ZČU v Plzni.
3. Volba kandidáta FPE do Sněmu RVŠ.
4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/19.
5. Zpráva o přijímacím řízení na FPE za akademický rok 2017/18.
6. Projednání návrhu akreditace navazujícího magisterského studijního programu
Pedagogika pohybové prevence.
7. Výroční zpráva o činnosti FPE za rok 2016.
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8. Informace o hospodaření FPE za období leden – září 2017.
9. 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 21. 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
z 20. jednání pléna AS FPE. Nikdo připomínky neměl. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 2 (o návrhu: „AS FPE schvaluje zápis z 20. 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.

2.

Schválení novelizovaných vnitřních předpisů fakulty

Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Předseda senátu dr. J. Stočes zrekapituloval průběh novelizace vnitřních předpisů.
Konstatoval, že diskuse k předloženým návrhům proběhla již na minulém zasedání AS FPE.
Přesto se znovu dotázal se, jestli jsou k předpisům ještě nějaké dotazy či diskuzní příspěvky.
Nikdo se do diskuze nepřihlásil, přistoupilo se k hlasování. O každém předpisu se hlasovalo
zvlášť.
 Aklamační hlasování 3 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Statut FPE ZČU v Plzni
v podobě, která byla senátu předložena.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Aklamační hlasování 4 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Jednací řád Vědecké rady FPE
ZČU v Plzni v podobě, která byla senátu předložena.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
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 Aklamační hlasování 5 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Volební řád Akademického
senátu FPE ZČU v Plzni v podobě, která byla senátu předložena.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Aklamační hlasování 6 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Jednací řád Akademického
senátu FPE ZČU v Plzni v podobě, která byla senátu předložena.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Aklamační hlasování 7 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Disciplinární řád pro studenty
FPE ZČU v Plzni v podobě, která byla senátu předložena.“)
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 za schválení.

3. Volba kandidáta FPE do Sněmu RVŠ
 Dr. J. Stočes navrhl za kandidáta FPE do Sněmu RVŠ doc. PaedDr. Janu Coufalovou,
CSc. Doplnil, že doc. J. Coufalová fakultu ve sněmu už zastupovala v uplynulém období.
Plénu oznámil, že navržená kandidátka vyjádřila souhlas s návrhem a zároveň projevila
ochotu ve sněmu pokračovat v rozdělané činnosti.
 Předseda senátu se dotázal na další návrhy kandidátů. Nikdo dalšího kandidáta nenavrhl.
K návrhu doc. J. Coufalové se ještě uskutečnila krátká diskuze. Senátor dr. T. Jakeš vyjádřil
názor, že by bylo vhodné, aby AS FPE byl pravidelně informován o činnosti Sněmu RVŠ.
Uvítal by, kdyby nově zvolený zástupce v krátkosti pravidelně informoval o dění ve sněmu a
o aktivitách směřujících k podpoře pedagogických fakult. Děkan senátora doplnil, že
v současné době také nemá informace o činnosti doc. J. Coufalové ve Sněmu RVŠ. Tím ale
nechce návrh kandidátky nikterak zpochybňovat. Také by uvítal, kdyby senát byl o činnosti
sněmu informován. Předseda senátu Dr. J. Stočes sdělil, že se jedná o domluvu s nově
zvoleným zástupcem a myslí si, že by tato záležitost neměla být problémem.
 Přistoupilo se k hlasování. Vzhledem k tomu, že byl navržen jen jeden kandidát,
hlasovalo se aklamačním způsobem.
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 Aklamační hlasování 8 (o návrhu: „AS FPE schvaluje doc. PaedDr. Janu
Coufalovou, CSc., za delegátku FPE ZČU v Plzni na příští tři roky do Sněmu RVŠ. “)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/19
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:

Proděkan dr. V. Sirotek představil podmínky příjímacího na akademický rok 2018/19.
Celé znění dokumentu je dostupné z:
http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/study/applicants/dokumenty/vyhlaska_prijimani_1819.pdf
Ve svém vystoupení se zmínil o principech tvorby uvedené vyhlášky. Číselné hodnoty byly
stanoveny ze zkušeností přijímacího řízení na akademický rok 2017/18. Do vyhlášky byly
zakomponovány některé podněty z jednotlivých kateder. Tvorba vyhlášky byla konzultována
s vedoucími kateder. Do poslední chvíle byla řešena záležitost studijního oboru Učitelství
českého jazyka pro SŠ. Po diskuzích a konzultacích s Národním akreditačním úřadem se
vedení fakulty rozhodlo příjímací řízení pro uvedený obor zatím vyhlásit. Konečné rozhodnutí
o přijímání studentů ke studiu českého jazyka v rámci učitelství pro SŠ zazní po vyjádření
Národního akreditačního úřadu. V současné době je akreditační řízení pro tento obor
přerušené, ale z hlediska legislativního a expertního názoru Národního akreditačního úřadu
fakulta má stále na zmiňovaný obor platnou akreditaci.

K návrhu se vyjádřila Komise pro studium a pedagogickou činnost. Její předsedkyně
dr. D. Benešová sdělila, že v diskuzi se od více členů objevila poznámka týkající se poměru
počtu přijatých studentů ke studentům, které fakulta hodlá přijmout. Proděkan dr. V. Sirotek
sdělil, že ze zákona tyto údaje ve vyhlášce musí být uvedeny. V informacích o přijímacím
řízení bude uveden nejvyšší počet přijímaných studentů na jednotlivé studijní programy.
Předsedkyně komise vznesla podnět od vedoucí Katedry ruského a francouzského jazyka dr.
M. Peškové. Vedoucí katedry žádá, aby oborové kombinace s učitelstvím ruského jazyka pro
SŠ byly zároveň otevírány i pro ZŠ. Proděkan dr. V. Sirotek vyjádřil argument, že absolvent
učitelského oboru pro SŠ má zároveň způsobilost k výuce na ZŠ. Děkan doplnil, že návrh
oborových kombinací byl komunikován s vedoucími katedry. Dále uvedl, že vedení fakulty se
snaží řídit principem, o kterém hovořil proděkan, tzn., když se otevírá oborová kombinace pro
učitelství středních škol, už se stejná kombinace neotvírá pro učitelství základní školy.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:

Dr. J. Krotký vznesl dotaz, zdali naši rozvrháři budou schopni sestavit rozvrh pro
všechny nabízené oborové kombinace. Proděkan odpověděl, že tato záležitost byla řešena už
v letošním roce. Počet oborových kombinací v rámci navazujícího magisterského studia byl
určován podle aktuálního vývoje na fakultě a dle požadavků studentů (někteří studenti
nemohou pokračovat v kombinaci, kterou si zvolili v bakalářském studiu).
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 Aklamační hlasování 9 (o návrhu: „AS FPE schvaluje podmínky přijímacího řízení na
akademický rok 2018/19.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

5. Zpráva o přijímacím řízení na FPE za akademický rok 2017/18
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Proděkan dr. V. Sirotek krátce okomentoval zaslanou zprávu o přijímacím řízení FPE za
akademický rok 2017/18. Komise pro studium a pedagogickou činnost neměla ke zprávě
žádné připomínky. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 10 (o návrhu: „AS FPE schvaluje zprávu o přijímacím řízení na
FPE za akademický rok 2017/18.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

6. Projednání návrhu akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Pedagogika pohybové prevence
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Děkan dr. M. Randa na začátku projednávání tohoto bodu zmínil, že se jedná o studijní
program, který se neschvaluje ve fázi anotace, ale přímo jako připravený studijní program.
Uvedený program byl už v roce 2016 schválen všemi stupni na univerzitní úrovni podle tehdy
platné legislativy. Program byl rovněž projednáván Akreditační komisí ČR. Projednávání
však bylo zastaveno z důvodu požadování uzavření smlouvy mezi Západočeskou univerzitou
a Technickou univerzitou v Chemnitz, což bylo splněno až nyní. Předkládané studium se bude
uskutečňovat v rámci programu double degree. Podle nové platné legislativy je vhodné, aby
vytvořený studijní program byl dodatečně schválen fakultním akademickým senátem.
 Program byl ve stručnosti představen doc. J. Votíkem a dr. D. Benešovou:
Název studijního programu: Pedagogika pohybové prevence
Oblast vzdělávání: tělesná výchova a sport
Navazující magisterský studijní program v rámci programu double degree.
 Byl k akreditaci odeslán v roce 2016…, nemohla být doložena smlouva o spolupráci
s TU Chemnitz.
 Předpokládané předložení NAÚ konec 2017/začátek 2018.
Cíl programu:
Cílem studijního programu je příprava odborníků ve sféře vzdělávání v pohybových aktivitách
dětí i dospělých a jejich prostřednictvím realizovat preventivní působení pohybových aktivit
jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka.
Příprava je realizována vyváženým, koherentním kurikulem s dostatečnou šířkou a hloubkou
odborných a akademických vědomostí vhodných pro vzdělávání, poradenství a řízení
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pohybových aktivit na školách, v mimoškolní oblasti ve vybraných profesích a ve službách.
Výsledky učení, klíčové kompetence, obsah poznatkové báze a teorií včetně klíčových pojmů a
dovedností, vyvážená selekce praktických pohybových činností a dovedností, široká škála
vyučovacích metod, efektivní dosahování výsledků učení i rozvoj akademických a profesních
kompetencí poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon budoucí profese.
Profil absolventa:
Absolventi prokazují znalost teorie a praxe rekreačních pohybových aktivit, psychologické,
fyziologické a sociální aspekty pohybové aktivity. Jsou schopni provést základní diagnostiku
aktuálního fyzického stavu jedince a aplikovat individuálně-optimální pohybový program.
Dokážou předávat informace o zdravém životním stylu a pohybové prevenci civilizačních
chorob různým věkovým kategoriím obyvatelstva. Reagují na aktuální potřebu jednotlivce či
skupiny osob, používají IT technologie v preventivním pohybovém režimu jednotlivců i skupin
obyvatelstva, dokážou propojit teoretické poznatky z medicínských, psychologických a
pedagogických disciplín a aplikují je v praktické výchově k pohybové prevenci, zdravému
pohybovému režimu a životnímu stylu. Reflektují potřeby vycházející ze specifik různých typů
prostředí a individuálních potřeb jednotlivců a adekvátně používají vhodné výchovné a
vzdělávací postupy vedoucí k osvojení si správných pohybových návyků, správného držení těla
a kompenzace jednostranné pracovní zátěže. Jsou schopni evaluace a autoevaluace. Používá
cizí jazyk na úrovni B2+ podle SERR. Absolventi se uplatní jako instruktoři, pracovníci v
občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, odborníci v
komerční sféře, v oblasti vzdělávání a výzkumu, v poradenství v oblasti preventivního
působení pohybových aktivit.
Participace ostatních fakult:UJP, FAV
Předpokládaný počet přijímaných studentů: 5-10
Způsob financování:
 Na přípravu byly využity prostředky z několika projektů řešených jak na straně ZČU v
Plzni, tak na straně TU Chemnitz
 Pilotní běh (2018 -2020) financován z projektu Cíl3/Ziel3.
 Po představení studijního programu se přistoupilo k hlasování:
 Aklamační hlasování 11 (o návrhu: „AS FPE schvaluje studijní program Pedagogika
pohybové prevence k tomu, aby mohl být dále postoupen z hlediska akreditace.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 11 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

7. Výroční zpráva o činnosti FPE za rok 2016
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Děkan dr. M. Randa se vyjádřil k připomínkám, které zazněly na předminulém jednání
pléna a vztahovaly se k první předkládané verzi výroční zprávy o činnosti. Řekl, že
připomínku týkající se úvodu dokumentu vedení nerespektovalo. Úvodní slova výroční
zprávy by podle děkana měla vyjadřovat významné skutečnosti, které se v roce 2016 ve
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vztahu k fakultě odehrály. Zároveň připomněl, že pod tímto úvodem je osobně podepsán.
Proto tato část zůstala beze změny. Ostatní připomínky byly respektovány.
 K výroční zprávě se vyjádřila Komise pro strategii AS FPE. Její stanovisko přečetl
předseda senátu dr. J. Stočes: „Strategická komise AS FPE nedává v souvislosti s Výroční
zprávou FPE 2016 jednoznačně doporučující ani negativní stanovisko, jen konstatuje, že
formální nedostatky byly opraveny a obsahové problémy v části Úvod a Výzkum přetrvávají.
Zda se jedná o závažné problémy, necháváme na posouzení jednotlivých senátorů.“
 Nikdo se nepřihlásil do diskuze, přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 12 (o návrhu: „AS FPE schvaluje Výroční zprávu o činnosti za
rok 2016 ve znění, které bylo předloženo senátu.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 10 členů, proti: 0 členů,
zdržel se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Děkan poděkoval za schválení dokumentu.

8. Informace o hospodaření FPE za období leden – září 2017
 Slova se ujal tajemník fakulty Ing. P. Mičke. Ozřejmil údaje o hospodaření fakulty za
období leden – září 2017. Přehled o hospodaření 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 se komise
k projednávání přímo nesešla. Předseda obdržel od členů připomínky typu např.: „kam
směřuje vývoj hospodaření, už bylo zřejmé dříve…, vývoj hospodaření je stále stejný …atd.
Ozývaly se radikálnější podněty včetně podrobné analýzy. Uvedené názory budou ještě
projednány na nejbližším jednání komise. Co se týká současného stavu hospodaření, tak pro
většinu členů komise je důležité, že fakulta směřuje k vyrovnané finanční bilanci bez čerpání
fondu provozních prostředků.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:
 Na slova předsedy rozpočtové komise reagoval dr. V. Stacke. Sdělil, že se slovy dr. T.
Jakeše nemůže vůbec souhlasit. Komise se nesešla a členové komise podle jeho názoru nebyli
ani vyzváni, aby se k informaci o hospodaření vyjádřili. Měli se vyjádřit pouze k tomu, zdali
se komise sejde, či nikoliv. Podle jeho názoru z toho vyplývá, že stanovisko, které představil
předseda dr. T. Jakeš, není vyjádření komise. Jedná se pouze o jeho osobní názor. Jako člen
komise prý vůbec nebyl vyzván, aby se k dokumentu o hospodaření fakulty vyjádřil. Dr. V.
Stacke dále hovořil o tom, že požádal předsedu komise, aby zajistil získání dalších materiálů,
aby komise mohla provést analýzu, zda hospodaření fakulty je vyrovnané a zda je udržitelné.
Předseda komise neodpověděl a požadované podklady komise neobdržela.
 Na výtku dr. V. Stackeho reagoval předseda rozpočtové komise dr. T. Jakeš. Projevil
názor, že pokud členové komise vyzvou v pondělí 30. 10. 2017 předsedu k dodání dalších
materiálů, které jsou poměrně náročné na zpracování, konkrétně bylo požadováno kompletní
informace týkající se RIV bodů, h-indexů, vytížení pracovníků kateder, pak to není možné a
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reálné do jednání pléna senátu. Uvedená data nezmění aktuální stav hospodaření, ke kterému
má komise zaujmout stanovisko. Požadované údaje mohou být využitelné pro výhled
hospodaření do budoucna. Pro realizaci takové analýzy je nutné svolat řádné jednání komise.
Předseda komise dodal, že prezentované stanovisko bylo formulováno na základě názoru
většiny. Většina členů komise připomínky k hospodaření zaslala.
 Dr. M. Svoboda projevil názor, že komise nebyla předsednictvem senátu vyzvána
k vypracování komplexní analýzy o stavu jednotlivých pracovišť v oblastech RIV bodů, hindexů, vytížení pracovníků kateder atd., ale měla zaujmout základní stanovisko k informacím
o hospodaření fakulty za období leden – září 2017.
 Dr. V. Stacke řekl, že jeho požadavky měly pomoci řešit nepříznivou situaci
v hospodaření fakulty, a to u kateder, jež jsou neustále v červených číslech a nepříznivou
finanční bilanci neřeší. Komise na základě získaných informací může zaujmout stanovisko,
zda výdaje kateder jsou oprávněné a nedochází u nich ke zbytečnému navyšování
mandatorních výdajů. Poukázal např. na skutečnost, že některé katedry i přes nepříznivé
hospodaření vypisují výběrová řízení. Dr. Stacke dále vyjádřil přesvědčení, že řešení, jak
zlepšit hospodaření kateder vyskytujících se v červených číslech, musí existovat.
 Děkan dr. M. Randa sdělil, že přijetí pracovníků na základě aktuálně vypsaných
výběrových řízení nezvýší mandatorní výdaje. Dále sdělil, že další šetření na některých
katedrách, např. na KCH, by vedlo ke zrušení oborů. Jedna z cest k řešení vzniklé situace je
hledání dodatečných prostředků. Co se týče analýzy, je mimo jiné realizována v rámci
komplexního hodnocení jednotlivých pracovníků. Hodnocení obsahuje zapojení jednotlivých
pracovníků v oblastech pedagogické, výzkumné, celoživotního vzdělávání atd. Děkan také
vyjádřil názor, že kdyby požadované podklady pro analýzu měly obsahovat data
o jednotlivých pracovnících, jež by byla poskytnuta roztříštěně bez dalších souvislostí, pak se
jedná o záležitost, která nepřísluší senátu. Tato oblast patří do rukou vedení fakulty.
 Dr. V. Stacke poděkoval děkanovi za odpověď. Sdělil, že uvedená data požadoval
v anonymizované podobě spolu s dalšími údaji, jež by umožňovaly posoudit ekonomickou
situaci fakulty a najít možnosti, jak řešit záporné hospodaření některých kateder. Je pro něho
neakceptovatelné, aby některé pracoviště po ¾ roce mělo vyčerpáno 130 % z oblasti „1111“.
Vedení fakulty by podle jeho názoru mělo nalézt řešení, jak takovému manku zabránit. Zatím
se nic podle jeho názoru v této věci nedělo. Členové rozpočtové komise jsou ochotni se
uvedenou záležitostí zabývat a nabídnout řešení.
 Děkan dr. M Randa reagoval argumenty, že vedení fakulty se záležitostí zabývá,
a zrekapituloval aktuální aspekty týkající se financování fakulty. Děkana doplnili proděkanka
dr. Z. Chocholoušková a tajemník fakulty ing. P. Mičke. Děkan ještě dodal, že kdyby
rozpočtová komise potřebovala údaje, jež jsou veřejně dostupné, není problém je poskytnout.
 Další podněty k diskuzi nebyly. Projednávání tohoto bodu bylo ukončeno.

9. Různé
a. Informace z vedení FPE
 Informace děkana se týkala následujících oblastí:
 Akreditace: vedení fakulty za priority v aktuální době považuje pedagogickopsychologický základ a hned další obory, např. matematika a český jazyk. Zmínil se, že
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v poslední době obdržel od ředitelů středních škol žádosti o pomoc při shánění učitelů
matematiky. Upozornil na riziko velkého nedostatku učitelů pro střední školy v Plzeňském a
Karlovarském kraji.
 Uvolňování dodatečných finančních prostředků pro katedry: pro uvolňování uvedených
prostředků byla stanovena kritéria. S uvedenými kritérii byli seznámeni vedoucí kateder.
 Fond „F“ v příštím roce: asociace děkanů pedagogických fakult vyvíjí aktivity pro
zachování fondu „F“ i v příštím roce.
 Podnět zaslaný rektorovi ZČU v souvislosti s odeslanou částkou 1 mil. Kč (splácení
dluhu): vedení fakulty žádá rektora, aby zaslaná částka byla využita na podporu neoborové
tělesné výchovy, vzniku společného pracoviště sportu, vybudování (rekonstrukce) skladu
chemie a strategických priorit fakulty (tzv. prorůstová opatření).
 Rekonstrukce budov: vedení fakulty řeší podobu rekonstrukce budovy – Veleslavínova
ulice a připravuje rekonstrukci budovy – Klatovská třída, Chodské nám. Otázkou je
financování rekonstrukcí. Je deklarováno, že rekonstrukce uvedených budov by měla spadat
do dotačního programu, který bude vyhlášen ministerstvem. V současné době program
vyhlášený není a termín vyhlášení se stále posouvá.
 Třetí role fakulty: byly připravovány následující akce: setkání s řediteli škol, setkání
s absolventy, setkání s bývalými zaměstnanci. Řeší se záležitosti dětské univerzity, o kterou je
mimořádný zájem a jejíž kapacita nepokryje poptávku. Hledají se další cesty směřující
k navýšení její kapacity.
 Projekty: na fakultě se řeší řada nových projektů (např. podpora uměleckého vzdělávání
pro rovné příležitosti, pregraduální vzdělávání na FPE atd.). Prostředky z projektů jsou
v současné době přibližně na úrovni 35 % z celkových finančních zdrojů fakulty. Práce na
projektech přináší po finanční stránce vylepšení, ale na druhé stráně dochází k velkému
vytěžování kateder. Jednotlivá pracoviště kromě činností na projektech musí na odpovídající
úrovni zabezpečit výukovou činnost, přípravu akreditací, výzkumně vědeckou činnost apod.
U některých projektů nelze tyto činnosti vzájemně skloubit dohromady.
 Zlepšení infrastruktury: vedoucí kateder a tajemníci kateder dostali za úkol, aby dodali
podněty vedoucí ke zlepšení infrastruktury na jednotlivých pracovištích. Jedná se o projekt, u
kterého byla finanční částka alokována podle počtu studentů na univerzitu, ale přerozdělení
dotace na univerzitě se uskutečňuje podle jiného klíče. Snaha vedení univerzity je poskytnout
velkou část přidělených prostředků na celouniverzitní infrastrukturu, např. CIV, veřejné
učebny atd. Děkan vyzval akademické pracovníky, aby upozornili na případný nevyhovující
stav veřejných učeben nacházejících se v prostorách FPE.
b. Informace z AS ZČU
 Informace z AS ZČU přednesli dr. J. Stočes a dr. T. Jakeš. Senát mimořádně jednal 18. 10.
2018. Mimořádné jednání se uskutečnilo z důvodu opětovného schválení Plánu realizace
strategického záměru ZČU. Uvedený dokument bylo potřeba po schválení senátem odeslat do
konce října na MŠMT. Plán realizace byl předložen ve změněné podobě. Pro FPE je důležité,
že námitka vzešlá z podnětů senátorů naší fakulty (o spolupráci s žáky a učiteli středních škol)
byla do dokumentu zakomponována. Dokument byl schválen bez větších připomínek. Dr.
Stočes dále informoval o průběhu prosazování návrhu doc. P. Mentlíka (změna rozpočtových
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pravidel). Návrh senátora doc. P. Mentlíka by měl být zařazen do programu dalšího jednání
pléna (29. 11. 2017). Senátor dr. T. Jakeš vyjádřil podnět, aby nově zvolení senátoři do
univerzitního senátu za FPE prosazovali zájmy fakulty do dokumentu o dlouhodobé strategii
univerzity. Univerzita především finančně podporuje záměry, jež jsou v dokumentu uvedeny.
Podrobné informace o obsahu jednání pléna AS ZČU je dostupné z:
http://zcu.cz/media/about/structure/akademicky-senat/
c.

Informace ze SK AS FPE
 Informace ze studentské kurie přednesl Filip Frank:
 Kurie studentů se podílí na přípravě tělocvikářského plesu FPE. Ples se uskuteční
10. 11. 2017.
 Kandidáti do akademického senátu jak za kurii studentů, tak i za kurii
akademických pracovníků mají možnost svůj program zveřejnit na připravený web.
Různé
 Senátor Bc. Petr Košik informoval o studentských mobilitách. Vyzdvihl aktivity
směřující k propagaci studentských mobilit na FPE (např. tvorba webu atd.). Zmínil se o
organizování a financování sportovní delegace ze ZČU, která se zúčastní 3. meziuniverzitního
mistrovství v Barceloně. Také informoval o chystané návštěvě akademického pracovníka
z USA. Bude mimo jiné přednášet o americkém školství. Pozvánka na jeho přednášky bude
ještě zveřejněna na fakultním webu.
d.

Návrh usnesení z jednání senátu
 Předseda senátu AS FPE sumarizoval jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha 2)
a nechal o nich en bloc hlasovat.
 Aklamační hlasování 13 (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 21. pléna AS FPE byl schválen.
Závěr jednání pléna AS FPE
 Předseda AS FPE dr. J. Stočes poděkoval všem přítomným za účast.
 Další jednání pléna AS FPE se uskuteční 6. 12. 2017 od 14:00 hod. v místnosti
VC308.
V Plzni dne 16. 11. 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
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Přílohy:
 Příloha 1: Hlasovací tabulka z 21. jednání pléna AS FPE
 Příloha 2: Usnesení z 21. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 21. jednání pléna AS FPE

Pořadí aklamačních hlasování

Členové AS FPE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PaedDr. Petr Mach, CSc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Jana Vaňková

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bc. Kateřina Bartošová

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Filip Frank

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Lenka Hofmeisterová

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bc. Pavel Hofrajter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tomáš Hronek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Petr Košik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bc. Lukáš Vála

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mgr. Markéta Zvolánková

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

pro

-

proti

O

zdržel se hlasování

X

nepřítomen

N

byl přítomen, ale
hlasování se nezúčastnil
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Příloha 2: Usnesení z 21. jednání pléna AS FPE
Akademický senát na svém 20. jednání pléna konaném dne 1. listopadu 2017:

1. Schvaluje:
A. Program 21. jednání pléna AS FPE.
B. Zápis z 20. jednání pléna AS FPE.
C. Statut FPE ZČU v Plzni.
D. Jednací řád Vědecké rady FPE ZČU v Plzni.
E. Volební řád Akademického senátu FPE ZČU v Plzni.
F. Jednací řád Akademického senátu FPE ZČU v Plzni.
G. Disciplinární řád pro studenty FPE ZČU v Plzni.
H. Doc. PaedDr. Janu Coufalovou, CSc., za delegátku FPE ZČU v Plzni na příští tři roky
do Sněmu RVŠ.
I. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/19.
J. Zprávu o přijímacím řízení na FPE za akademický rok 2017/18.
K. Studijní program Pedagogika pohybové prevence k tomu, aby mohl být dále
postoupen z hlediska akreditace.
L. Výroční zprávu o činnosti za rok 2016.

2.

Bere na vědomí:

A. Informace o hospodaření FPE za období leden – září 2017.
B. Informace z vedení FPE přednesené panem děkanem dr. M. Randou.
C. Informace z AS ZČU přednesené senátory dr. J. Stočesem a dr. T. Jakešem
D. Informace ze SK AS přednesené senátory Bc. P. Košikem a F. Frankem.
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