Zápis z 22. jednání pléna AS FPE

6. 12. 2017

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis z 22. jednání pléna AS FPE volebního období 2016–2017
Termín konání: 6. 12. 2017
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:00 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 13 členů
Omluveno: 8 členů
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: proděkanka RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., proděkan PaedDr. V.
Sirotek, CSc., tajemník Ing. Pavel Mičke, členové akademické obce: Mgr. Jan Baťko, Mgr.
Jiří Kohout, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D., doc. PaedDr. Naděžda Morávková,
Ph.D., Mgr. Milan Podpera, Ph.D., Bc. Tomáš Průcha, Jan Walter,
Děkan FPE dr. M. Randa se z pracovních důvodů z jednání pléna omluvil. Zastoupil ho
proděkan dr. V. Sirotek.
Průběh jednání:
 Předsedá akademického senátu AS FPE dr. J. Stočes přivítal přítomné senátorky,
senátory i hosty (zejména nově zvolení senátory pro funkční období 2018-2019) a zahájil
jednání pléna. Do role skrutátorů byli jmenováni senátoři dr. J. Krotký a Filip Frank.

1. Schválení programu 22. jednání pléna AS FPE. Schválení zápisu
z minulého jednání pléna
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.

Přivítání, schválení programu 22. jednání pléna AS FPE a zápisu
z minulého jednání pléna AS FPE.
Uvolnění rozpočtové rezervy FPE.
Priority Plánu realizace strategického záměru FPE na rok 2018
Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na
akademický rok 2018/19.
Různé.
Informace z vedení FPE.
Informace z AS ZČU.
Informace ze SK AS FPE.
Různé.
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 Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 22. 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 21. jednání pléna AS FPE. Nikdo připomínky neměl. Přistoupilo se k hlasování.
 Aklamační hlasování 2 (o návrhu: „AS FPE schvaluje zápis z 21. jednání pléna AS
FPE“).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 11 členů, pro: 9 členů, proti: 0 členů, zdrželi
se: 2 členové.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

2. Uvolnění rozpočtové rezervy FPE
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Slova se ujal tajemník FPE Ing. P. Mičke. Vysvětlil, že fakulta má univerzitou stanovený
splátkový kalendář na splacení (navrácení) finančních prostředků, jež byly univerzitou
poskytnuty na kompenzaci záporného hospodářského z roku 2010. V letošním roce by fakulta
měla univerzitě splatit (vrátit) finanční částku ve výši 1 000 000 Kč. Uvedená částka bude
uvolněna z rozpočtové rezervy fakulty. Tajemník dodal, že univerzita přislíbila z uvedené
částky zafinancovat likvidaci skladu chemikálií na KCH.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:
 Dr. J. Stočes se zeptal, jestli odvedená splátka FPE bude reinvestována na FPE i do
dalších oblastí podle návrhu vedení fakulty. Tajemník odpověděl, že univerzita je zatím
ochotna podpořit jen likvidaci skladu chemikálií.
 Dr. T. Jakeš se dotázal, kolik z navrácených peněz si univerzita nechá a kolik přepošle na
likvidaci skladu chemikálií. Tajemník odpověděl, že univerzita nám vrátí uvedeným
způsobem 40 % – 50 %.
 Dr. T. Jakeš se zmínil o příslibu pana rektora, který se týkal odpuštění dluhu. Senátor se
dotázal, jak to s příslibem aktuálně vypadá. Tajemník řekl, že o této záležitosti se hovořilo na
jednání o strategickém záměru. Při jednání se vyskytly možnosti o využití splátek dluhu na
podporu rozvoje fakulty. Využila by se pro vybavení fakultních pracovišť nebo na podporu
perspektivních akademických pracovníků. V současné době univerzita žádný návrh na
odpuštění dluhu FPE do senátu ZČU ke schválení nezaslala. Vedení fakulty bude nadále
o odpuštění zbývající částky dluhu s univerzitou jednat.
 Doc. J. Votík se zmínil o skutečnosti, kdy jiné univerzitní výukové pracoviště získalo
v tomto roce od univerzity na sanaci základních provozních prostředků částku 500 000 Kč.
Univerzita vrácení této částky v dalších letech nevyžaduje. Senátor doporučil, aby tento
argument byl využit při jednáních o odpuštění zbylé částky dluhu vůči FPE.
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 Dr. J. Krotký upozornil, že na KMT – oddělení fyziky, je také sklad, ve kterém jsou
uskladněny nepotřebné pomůcky a další materiály. Navrhl, aby se z odvedené částky
univerzitě také zaplatilo vyklizení tohoto skladu.
 Dr. T. Jakeš připomněl, že fakultě bylo řečeno, že dluh je nesmyslný a měl by být fakultě
odpouštěn. Toto stanovisko bylo vyjádřeno před rokem a půl. Za uvedenou dobu se nic
nestalo. Z tohoto důvodu nemůže hlasovat pro to, aby fakulta částku 1 000 000 Kč v rámci
splácení tzv. dluhu univerzitě odvedla. Protože univerzita se chová jiným způsobem, než
avizovala.
 Doc. N. Morávková vyjádřila názor, že by bylo vhodné opět otevřít diskuzi týkající se
odpouštění dluhu. Tajemník ing. P. Mičke sdělil, že vedení fakulty by mohlo o této záležitosti
s vedením univerzity jednat v únoru při strategických rozhovorech. Doc. N. Morávková
vznesla návrh, aby požadavek byl sepsán písemně. Proděkan dr. V. Sirotek odpověděl, že už
dříve bylo zasláno univerzitě písemné doporučení týkající se odpuštění dluhu. Doc. N.
Morávková doporučila, aby byly vůči univerzitě v otázce financí učiněny důraznější kroky.
V rozpoutané diskuzi padly návrhy, že jednou z možností je přes velký senát. Dr. T. Jakeš
vyjádřil myšlenku, že je důležité, aby návrh k projednávání do senátu podalo vedení
univerzity.
 Bc. P. Košik pohovořil o tom, že během posledního funkčního období nezaznamenal od
univerzity vůči fakultě převažující pozitivní přístup v řešení jejích aktuálních otázek. Zastává
názor, že současná situace neumožňuje vedení univerzity vůči fakultě volit řešení pozitivní.
Myslí si, že otázka dluhu fakulty se dlouhodobě neřeší, respektive nepřináší žádné výsledky,
což pro fakultu ani její vztahy uvnitř univerzity není dobré. Jedná se o politický nástroj
univerzity v rámci interních jednání. Je tady vidět, jak je FPE považovánu za slabou fakultu
ve vyjednávání s ostatními fakultami a vedením univerzity. Fakulta ve vyjednávání
dlouhodobě a s podporou většiny senátorů včetně Bc. Košika, volila smířlivý „prouniverzitní“ přístup. Je evidentní, že tento způsob nepřináší předpokládaný efekt. Senátor se
domnívá, že by fakulta ve vyjednáváních mohla v řadě případů změnit rétoriku. Je potřeba ve
vyjednávání „přitlačit“ a snažit se více při jednání zejména s rektorátem a ostatními fakultami
vysvětlovat, přesvědčovat a získávat podporu. Je potřeba aby byl hlas fakulty více slyšet.
 Dr. L. Rohlíková řekla, že senát má schválit či neschválit předložený návrh vedení
fakulty. Je na senátu, jak bude hlasovat. V případě, že návrh neschválí, fakulta nebude mít
mandát uvolnit finanční částku na splacení dluhu z rozpočtové rezervy. Pak bude muset
fakulta vstoupit do jednání s univerzitou. Jaká forma při vyjednávání bude zvolena, to už
záleží na vedení fakulty. Senátorka dodala, že jí chybí informace o tom, jaké procento
z odvedené částky bude fakultě v rámci investic vráceno. Tajemník fakulty odpověděl, že
podmínky splácení dluhu byly stanoveny minulým vedením. Přesné procento na vrácení
částky ve formě investic není určeno. Zároveň je to poprvé, kdy vedení univerzity alespoň
část vrácené částky použije přímo v prospěch FPE.
 Doc. P. Mentlík zdůraznil, že ze zkušenosti senátora velkého senátu ví, že při prosazování
různých návrhů je potřeba postupovat velmi diplomaticky. Pokud senátoři v univerzitním
senátu předloží razantním způsobem návrh na odpuštění dluhu, tak tento návrh
pravděpodobně neprojde. Pak bude jeho další projednávání na dlouho dobu pozastaveno. Dále
si myslí, že současný přístup vedení univerzity není vůči fakultě negativní. On sám nesouhlasí
s tím, že fakulta musí splácet dluh, považuje to za absurdní, ale zastává názor, že je v této věci
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nutné postupovat promyšleně. Tajemník fakulty Ing. P. Mičke podpořil názor senátora. Také
zastává názor, že by nebylo vhodné, aby fakulta šla s univerzitou do sporu. Myslí si, že děkan
při únorových rozhovorech s univerzitou znova otevře záležitost splácení dluhu. V krátkosti
se zmínil o investičních prostředcích, které byly fakultě ze strany univerzity poskytnuty. Na
uvedeném příkladu přiblížil skutečnost, že ze strany univerzity existují v současné době
vstřícné kroky, jež směřují k rozvoji fakulty. Dodal ještě, že v roce 2010 se do rozpočtových
problémů dostaly i další fakulty, např. filozofická, ekonomická. Nicméně ostatní fakulty
dokázaly propad financí nějakým způsobem vyřešit. Z tohoto důvodu není úplně přesvědčen,
že by požadavek na splacení dluhu byl nespravedlivý. Za nespravedlivé považuje způsob, jak
se peníze rozdělují. Stanovisko doc. P. Mentlíka podpořila i dr. J. Vaňková. Senátorka řekla,
že také ona s dluhem nesouhlasí. Je si vědoma toho, že je nespravedlivý. Na druhou stranu se
obává, že ukvapená jednání mohou celkovou situaci ve vyjednávání zhoršit. V současné době
se podařilo senátorům za FPE v univerzitním senátu vytvořit příznivé podmínky pro
vyjednávání. Podařilo se jim prosadit některé změny ku prospěchu fakulty. Je nebezpečí, že
neuváženými kroky by se celá situace mohla dostat opět do dřívějšího neoptimálního stavu.
K uvedeným názorům se připojil dr. J. Stočes. Připomněl, že se jedná o záležitost sedm let
starou. Současní senátoři velkého senátu neznají okolnosti, za kterých dluh vznikl. Vnímají to,
že se jedná o dluh, který by se měl z obecné podstaty splatit. Touto optikou se nejeví razantní
požadavek na odpuštění dluhu, vznesený ze strany dlužníka, jako strategicky vhodný.
 Doc. N. Morávková si stále myslí, že by vedení fakulty a senátoři měli změnit rétoriku
vůči vedení univerzity. Dosavadní diplomatický přístup k výrazné podpoře univerzity vůči
fakultě nevedl. Myslí si, že dluh vůči fakultě je nespravedlivý jako spousta dalších věcí.
Dodala, že fakulta ve věci odpuštění dluhu by měla postupovat aktivněji. Senátor Bc. P. Košik
doplnil, že změnění rétoriky vůči univerzitě z jeho pohledu znamená, že je potřeba problém
pojmenovat, připravit argumenty, dát vedení univerzity najevo, že o problematice jednáme
atd. Neznamená to, že by fakulta měla vyvolávat konflikty. Povahu současného dluhu vůči
naší fakultě přiblížil slovy: „je to, jako kdyby nám někdo ukradl peněženku, a pak by nám z ní
dával 500 Kč, abychom přežili.“
 Doc. P. Mentlík prohlásil, že je nešťastné vytvářet na fakultě klima typu „my jsme
fakulta, které všichni na univerzitě ubližují, a která se musí bránit, jednat proti univerzitě
atd.“ Myslí si, že to je přesně naopak. Akademická obec fakulty se musí naučit
v univerzitním prostředí pohybovat, přijmout aktuální stav a vytvářet strategie, které by
ostatní fakulty přesvědčila, že FPE není špatnou a problémovou fakultou.
 Dr. T. Jakeš vyjádřil názor, že vedení univerzity nepostupuje při řešení podobných situací
stejně. Po FPE mimořádně poskytnuté finance vyžaduje zpět (situace v roce 2010), po jiných
pracovištích tento požadavek není. Vedení univerzity má podle jeho názoru v této oblasti více
možností, než na první pohled vypadá. Na druhé straně si myslí, že kdyby v současné době
byly ze strany fakultního senátu realizovány razantní kroky, současnému vedení fakulty by to
ve vyjednávání nepomohlo.
 Doc. V. Vrbík zastává názor, že by se diskutované záležitosti měly pojmenovat. Jak
jednat s univerzitou, nedokáže doporučit. Ale je jasné, že současný dluh není účetní dluh.
Fakulta není dlužníkem. Tento dluh, ve srovnání s lidovým přirovnáním, je něco, jako čestný
dluh z karet. Do podobné finanční situace se dostávala i jiná univerzitní pracoviště, možná ne
v takové míře, ale vždy univerzita jejich finanční propad nějakým způsobem sanovala. Ve
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vztahu k naší fakultě bylo postupováno jinak. Senátor se domnívá, že by se fakulta měla
ozvat. Protože jak je vidět, dosavadní způsob, při kterém je potichoučku našlapováno, fakultu
ve vyjednávání s univerzitou nikam neposunul. Předložený návrh na uvolnění rozpočtové
rezervy pro potřeby splacení dluhu by se měl odhlasovat, ale zároveň by se mělo udělat
všechno pro to, aby diskutované záležitosti byly pojmenovány a bylo tak zřejmé, že se
v našem případě nejedná o účetní dluh.
 Předseda senátu dr. J. Stočes ukončil diskuzi a přistoupilo se k hlasování:
 Aklamační hlasování 3 (o návrhu: „AS FPE schvaluje uvolnění rozpočtové rezervy FPE
ve výši 1 mil. Kč. Částka bude použita na splacení části záporného hospodářského
výsledku fakulty z roku 2010.“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 12 členů, pro: 9 členů, proti: 0 členů, zdrželi
se: 3 členové.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
 Předseda senátu dr. J. Stočes se dotázal, zda je nějaký další návrh na usnesení k otázce
dluhu fakulty z roku 2010. Žádný konkrétní návrh podán nebyl.
 Proděkan dr. V. Sirotek poděkoval za schválení uvolnění rozpočtové rezervy.

3. Priority Plánu realizace strategického záměru FPE na rok 2018
Hlavní příspěvky k projednávanému bodu:
 Senátoři administrativním nedopatřením neobdrželi předem písemný podklad k tomuto
bodu, který byl ovšem pouze informativní. Proděkan dr. V. Sirotek přislíbil zaslání písemné
podoby v nejbližší možné době. Poté Plán realizace strategického záměru FPE na rok 2018
představil a okomentoval:
Základními vnitřními strategickými dokumenty, ze kterých vychází Plán realizace
Strategického záměru FPE ZČU na rok 2018, jsou:
 Dlouhodobý záměr FPE ZČU na období 2016–2020
 Dlouhodobý záměr ZČU na období 2016–2020
 Institucionální plán ZČU v Plzni na období 2016–2018
 Plán realizace strategického záměru FPE na rok 2017
V souladu s uvedenými strategickými dokumenty ZČU a FPE ZČU byly pro rok 2018
stanoveny následující priority.
a) v oblasti vzdělávací činnosti:
1. Zkvalitnění studijních programů
2. Pedagogické praxe a jejich reflexe
3. Internacionalizace
b) v oblasti tvůrčí činnosti:
1. Excelentní publikační výstupy
2. Výzkum v multioborových týmech
3. Strategie v oblasti projektů
4. Funkční webový informační systém
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5. Vytvoření vnitřní metodiky hodnocení kvality tvůrčí činnosti
c) v oblasti třetí role:
1. Spolupráce se školami a absolventy
2. Spolupráce se státními orgány, neziskovými organizacemi a spolky
3. Zapojení studentů do aktivit v rámci třetí role
4. Zvýraznění informovanosti veřejnosti o činnosti FPE zejména v souvislosti se 70.
Výročím založení fakulty
d) v oblasti infrastruktury a podpůrných procesů:
1. Příprava rekonstrukce budov, ve kterých jsou dislokována pracoviště FPE
2. Obnova infrastrukturního vybavení kateder
3. Stabilizace fakultního rozpočtu
e) tělesná výchova a sport na FPE ZČU v Plzni
Uvedené priority budou následně podrobněji rozpracovány.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:
 Dr. G. Klečková vyjádřila názor, že v plánu realizace jsou uvedeny záležitosti, které už se
dělají. Jedná se převážně o popis činnosti, jež jsou rozběhlé. Domnívá se, že dokument by měl
osahovat vize do budoucna. V dokumentu je uvedena jen jedna činnost tohoto charakteru, a to
vznik jednotného pracoviště sportu.
 Proděkan dr. V. Sirotek odpověděl, že dokument obsahuje priority vystihující směrování
fakulty. Jedná se o činnosti, které mají dlouhodobý charakter. Vedení fakulty na uvedených
činnostech systematicky pracuje a priority chce posunout v dalším roce dopředu. Dodal, že
členové strategické komise senátu mohou navrhovat priority a předkládat podněty pro tvorbu
uvedeného dokumentu.

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

Proděkan dr. V. Sirotek představil podmínky příjímacího řízení do doktorských
studijních programů na akademický rok 2018/19. Ve svém příspěvku mimo jiné sdělil, že po
konzultaci s Národním akreditačním úřadem se vedení fakulty rozhodlo otevřít všechny dosud
akreditované obory.
Diskuze a závěr k projednávanému bodu:

Člen Pedagogické a studijní komise AS FPE dr. P Mach upozornil, že v podmínkách
pro přijetí je uvedeno: „O přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Teorie vzdělávání ve
fyzice se mohou ucházet absolventi magisterských studijních oborů Učitelství fyziky pro
základní školy a Učitelství fyziky pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního
programu Fyzika a programů příbuzných, kteří absolvovali doplňující pedagogické studium.“
Uvedené studium již neexistuje (původní DPS) a je nahrazeno "Studium v oblasti
pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů".
Po další diskuzi byla vyhláška upravena do následující podoby:
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Děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro
akademický rok 2018/2019 přijímací řízení:
Do doktorského studijního programu P 7507 Specializace v pedagogice, obory Teorie
vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdělávání v bohemistice, Informační a komunikační
technologie ve vzdělávání – forma prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky,
nejvyšší počet přijímaných studentů 6.
Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz
Termín odevzdání přihlášek: do 31. 5. 2018
Termíny přijímacích zkoušek:
Přijímací zkouška do doktorských studijních oborů se bude konat v červnu 2018.
Administrativní poplatek za přijímací řízení:
Výše administrativního poplatku je 500 Kč. Údaje pro platbu se uchazeči vygenerují
automaticky po podání elektronické přihlášky.
Pozvání na přijímací zkoušku:
Fakulta uchazečům nezasílá pozvánku na přijímací zkoušku. Termín, místo a další nutné
informace budou zveřejněny na webu fakulty nejdéle jeden měsíc před termínem konání
zkoušky.
Podmínky pro přijetí:
O přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Teorie vzdělávání ve fyzice se mohou
ucházet absolventi magisterských studijních oborů Učitelství fyziky pro základní školy a
Učitelství fyziky pro střední školy; dále absolventi magisterského studijního programu Fyzika
a programů blízkých. O přijetí ke studiu v doktorském studijním oboru Teorie vzdělávání v
bohemistice se mohou ucházet absolventi magisterských studijních oborů Učitelství českého
jazyka pro základní školy a Učitelství českého jazyka pro střední školy; dále absolventi
magisterského studijního programu Bohemistika a programů blízkých. O přijetí v doktorském
studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání se mohou ucházet
absolventi magisterských studijních programů Učitelství pro základní školy, Učitelství pro
střední školy a dále studijních programů a oborů blízkých.
Konkrétní podoba přijímací zkoušky je stanovena Podmínkami přijetí pro akademický rok
2018/2019, které jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fpe.zcu.cz. Pro přijetí
ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového
hodnocení. Předpokládá se, že uchazeč s vyšším bodovým hodnocením má vyšší odborné
znalosti.

Dr. L. Rohlíková se dotázala na koncepci a další směrování doktorských studií.
Proděkan dr. V. Sirotek odpověděl, že vedení fakulty jednalo s garanty jednotlivých oborů.
Na setkání se řešila akreditace pro dostudování v současných oborech, ale také možnosti
nové koncepce v rámci nových kritérií pro akreditaci uvedeného typu studia. Dr. L. Rohlíková
upozornila, že pro přípravu akreditace pro dostudování je potřeba jednat nejen s Národním
akreditačním úřadem, ale také s partnerskými univerzitami, se kterými máme některá
doktorská studia postavena. Doc. V. Vrbík sdělil, že v rámci oboru Informační a komunikační
technologie ve vzdělávání už jednání běží a dále nastínil vizi možností v rámci nových
akreditačních požadavků.

Předseda senátu dr. J. Stočes ukončil diskuzi a přistoupilo se k hlasování.
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 Aklamační hlasování 4 (o návrhu: „AS FPE schvaluje podmínky přijímacího řízení do
doktorských studijních programů na akademický rok 2018/19“)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, pro: 12 členů, proti: 0 členů,
zdržel se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

5. Různé
a. Informace z vedení FPE
 Informace proděkana dr. V. Sirotka se týkala následujících oblastí:
 Uskutečnila se následujíc jednání: ke vzniku jednotného pracoviště sportu, k přípravě
akreditací, k rekonstrukci budovy ve Veleslavínově ulici.
 Uskutečnily se celofakultní akce: setkání s bývalými zaměstnanci, setkání s absolventy
(Den s absolventy), setkání s řediteli škol a se zástupci města a kraje.
 Jednání pana děkana: dnes děkan v dopoledních hodinách absolvoval jednání
s primátorem města Plzně a v odpoledních hodinách s hejtmanem Plzeňského kraje. Jednání
se týkala užší spolupráce a možností získávání dalších finančních zdrojů.
 Poděkování za zrealizované akce: vedení fakulty děkuje pracovníkům KMT-T a KVD
za zrealizování akce Posviť si na budoucnost.
 Prezentace fakulty na SŠ: uskutečňují se prezentace fakulty na středních školách. Jsou
oslovováni studenti posledních ročníků středních škol ke studiu na FPE.
b. Informace z AS ZČU
 Informace z AS ZČU přednesl doc. P. Mentlík. Informace se týkaly následujících oblastí:
 Schválení dokumentů: byly schváleny novelizované vnitřní předpisy fakulty. Nová
legislativa fakulty je platná od 29. 11. 2017.
 Metodika rozpočtu na rok 2018: na posledním jednání pléna senátu se projednával návrh
metodiky rozpočtu. Senátoři za FPE připravili na jednání dvě usnesení, která vyplývala
z bodů, jež byly na jednom z minulých jednání senátu AS FPE představeny a fakultním
senátem podpořeny (znění usnesení: 1. Na vstupech navrhujeme rozdělení 70:20:10, kdy první
položka by byla věnována na A, druhá na K a třetí cíleně na rozvoj oborů vysoké společenské
potřeby (konkrétní projekty, které by zlepšily možnosti rozvoje vědecké činnosti na těchto
fakultách). 2. U plateb za služby servisních jednotek navrhujeme využití směrného ukazatele
"Celkový obrat" fakult, resp. univerzity. Výjimkou by mohl být útvar PS, který by i nadále
mohl být financován dle směrného ukazatele Velikost obývané plochy a dle SU Židlohodina.
viz zápis z jednání pléna AS FPE 6. 9. 2017).
První usnesení (Na vstupech navrhujeme rozdělení 70:20:10…atd.) bylo doc. Mentlíkem
z jednání pléna univerzitního senátu nakonec staženo. Důvodem byla evidentní malá podpora
senátorů z ostatních fakult. Uvedené usnesení by byli ochotni podpořit jen senátoři z FZS.
Nicméně doc. P. Mentlík doporučí našemu novému senátu vytvořit dokument/návrh/analýzu o
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společenské potřebě vzdělávání učitelů, jež bude sloužit k prosazování této oblasti na
univerzitě.
Druhé usnesení (U plateb za služby servisních jednotek navrhujeme využití směrného
ukazatele…) bylo k projednávání na plénum velkého senátu předloženo. AS ZČU usnesení
schválilo. Doc. P. Mentlík poděkoval všem, kteří se na přípravě usnesení podíleli
a prosazovali ho mezi ostatními členy velkého senátu napříč všemi fakultami. Poděkování
patřilo tajemníkovi FPE ing. P. Mičkemu. Ten uvedené usnesení prosazoval u dalších
tajemníků fakult ZČU. Uvedená jednání pana tajemníka se ukázala při hlasování jako klíčová.
Předložené usnesení podpořili senátoři z fakulty právnické, filozofické, ekonomické, umění a
designu. Doc. P. Mentlík ještě informoval, že v usnesení oproti původnímu návrhu byla
vyňata formulace „Velikost obývané plochy“. Schválené usnesení má pro vedení univerzity
charakter doporučení pro sestavování metodiky rozpočtu na rok 2018. Senátor doc. P. Mentlík
hodlá na příštím jednání pléna AS ZČU požádat vedení univerzity, aby předložilo
harmonogram o způsobu naplňování schváleného usnesení.
 Doc. V. Vrbík vyjádřil obdiv senátorům AS ZČU za FPE. Prohlásil, že se jim podařilo
prosadit něco, o co se fakulta v minulých letech marně pokoušela.
 Doc. J. Votík se dotázal na tlaky ohledně tvorby metodiky financování neoborové TV
v rámci rozpočtové metodiky na rok 2018. Dr. T. Jakeš potvrdil, že některé fakulty, byť jsou
v menšině, mají problémy s financováním neoborového sportu.
Podrobný obsah jednání pléna AS ZČU – viz zápis/www stránky ZČU.
c. Informace ze SK AS FPE
 Informace ze studentské kurie přednesl Bc. Petr Košik:
 Informoval o úspěších studentů ZČU pod vedením KTV FPE, kteří se
zúčastnili3.meziuniverzitního mistrovství světa v Barceloně.
 Další informace se týkala zahraničních stáží studentů. Podařilo se domluvit
spolupráce s univerzitou ve Splitu. Jedná se o univerzitu, která je svou strukturou podobná
univerzitě ZČU. V současné době už je připravena bilaterální smlouva a připravují se
konkrétní projekty spolupráce.
 Poděkoval senátorům studentské kurie za jejich činnost v AS FPE a zvoleným
senátorů do dalšího volebního období popřál mnoho úspěchů.
d. Různé

Doc. J. Votík informoval o průběhu jednání ohledně společného pracoviště sportu. Ke
koncepci jednotného pracoviště sportu se uskutečnila diskuze. Doc. N. Morávková se
dotázala, zda na vzniku jednotného pracoviště fungujícího pod FPE vyděláme. Tajemník
fakulty ing. P. Mičke odpověděl, že na základě současné rozpočtové metodiky fakulta na
zajišťování neoborové TV vydělat nemůže. Má obavy, aby nově vzniklé pracoviště se
ufinancovalo (např. u KTV dojde k navýšení využívané plochy atd.). Z diskuze vyplynulo, že
účastníci jednání pléna vnímají jako potřebné vytvořit jednotné pracoviště sportu za podmínek
jeho ufinancování, dále vypracovat analýzu poskytující exaktní údaje a manažerským
způsobem postupovat (koordinovat, řídit atd.) ve tvorbě koncepce sportu na univerzitě.

Proděkan dr. V. Sirotek poděkoval senátorům za jejich práci v akademickém senátu
FPE.
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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 5 (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 22. pléna AS FPE byl schválen.
Závěr jednání pléna AS FPE
 Předseda AS FPE dr. J. Stočes poděkoval všem přítomným za účast.
 Dále poděkoval všem senátorům za jejich činnosti v tomto volebním období. Vyzval
senátory zvolené do dalšího volebního období, aby zapřemýšleli o struktuře a fungování
nového senátu.
V Plzni dne 13. 12. 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 22. jednání pléna AS FPE
 Příloha 2: Usnesení z 22. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 22. jednání pléna AS FPE

Pořadí aklamačních
hlasování

Členové AS FPE
1

2

3

4

5

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

X

X

X

X

X

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

+

+

O

+

+

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

+

O

+

O

+

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

+

+

+

+

+

PaedDr. Petr Mach, CSc.

X

X

X

+

+

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

X

X

X

X

X

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.

X

X

+

+

+

doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

+

O

O

+

+

Bc. Kateřina Bartošová

X

X

X

X

X

Filip Frank

+

+

+

+

+

Lenka Hofmeisterová

X

X

X

X

X

Bc. Pavel Hofrajter

X

X

X

X

X

Tomáš Hronek

X

X

X

X

X

Petr Košik

+

+

O

+

+

Bc. Lukáš Vála

X

X

X

X

X

Mgr. Markéta Zvolánková

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 22. jednání pléna AS FPE
Akademický senát na svém 22. jednání pléna konaném dne 1. listopadu 2017:

1. Schvaluje:
A. Program 22. jednání pléna AS FPE.
B. Zápis z 21. jednání pléna AS FPE.
C. Uvolnění rozpočtové rezervy FPE ve výši 1 mil. Kč. Částka bude použita na splacení
části záporného hospodářského výsledku fakulty z roku 2010.
D. Schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na
akademický rok 2018/19.

2.

Bere na vědomí:

A. Informace o prioritách Plánu realizace strategického záměru FPE na rok 2018.
B. Informace z vedení FPE přednesené panem proděkanem dr. V. Sirotkem.
C. Informace z AS ZČU přednesené senátorem doc. P. Mentlíkem
D. Informace ze SK AS přednesené senátorem Bc. P. Košikem.
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