Zápis z 1. jednání pléna AS FPE

3. 1. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni

Zápis z 1. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2018
Termín konání: 3. 1. 2018
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 14:00 do 16:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 21 členů
Omluveno: 0 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,
Členové akademické obce: Mgr. Miroslav Breitfelder, Ph.D., Dr. phil. Michaela Voltrová

Průběh jednání:

1. Přivítání, pověření řídícího jednání a skrutátorů
Děkan dr. M. Randa přivítal přítomné senátorky, senátory i hosty a zahájil jednání pléna. O
řízení jednání požádal bývalého předsedu AS FPE dr. J. Stočese, který se následně této funkce
ujal. Do role skrutátorů byli jmenováni senátoři dr. M. Podpera a J. Walter.
Předsedající dr. J. Stočes inicioval hlasování o programu 1. jednání pléna AS FPE v této
podobě:
1. Přivítání, pověření řídícího jednání a skrutátorů
2. Volba předsednictva AS FPE
3. Představení Plánu realizace strategického záměru na rok 2018
4. Různé.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program 1. jednání pléna AS FPE.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 1. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 20 členů, 1 nepřítomen, pro: 20 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

1

Zápis z 1. jednání pléna AS FPE

3. 1. 2018

Předsedající dr. J. Stočes se zeptal, zda jsou připomínky ke konečné podobě zápisu z 22.
jednání pléna AS FPE. Žádné připomínky nebyly vzneseny a zároveň bylo rozhodnuto, že
nový senát nebude schvalovat zápis jednání minulého senátu.

2. Volba předsednictva AS FPE
Předsedající dr. J. Stočes vyzval přítomné k nominaci členů volební komise a navrhl jako
předsedu volební komise dr. J. Krotkého a jako člena volební komise prof. M. Mergla. Bc. T.
Průcha navrhl jako člena komise Bc. F. Franka. Všichni nominovaní s nominací souhlasili.
Aklamační hlasování 2 (o složení volební komise pro volbu předsednictva AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 20 členů, 1 nepřítomen, pro: 17 členů, proti:
0 členů, zdrželi se: 3 členové.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
Předsedající dr. J. Stočes dále vyzval senátory k nominaci kandidátů na předsedu senátu. Dr.
G. Klečková nominovala doc. P. Mentlíka, doc. P. Mentlík nominaci přijal. Dále doc. N.
Morávková nominovala dr. M. Svobodu, který rovněž nominaci přijal.
Předsedající dr. J. Stočes dále vyzval k diskusi, do které se ale nikdo nepřihlásil. V následující
krátké pauze volební komise připravila hlasovací lístky a hlasovací urnu. Předsedající dr. J.
Stočes i předseda volební komise prof. M. Mergl, členové komise Mgr. J. Krotký a Bc. F.
Frank zopakovali senátorům pravidla hlasování a způsob označení volebních lístků.
Poté se přistoupilo k tajné volbě předsedy senátu. Senátoři přistupovali individuálně do
volební místnosti v pořadí, v jakém byli zvoleni do AS FPE.
Tajná volba 1 (volba předsedy AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů, pro doc. P. Mentlíka: 16 hlasů, pro
dr. M. Svobodu: 3 hlasy, neplatné: 2 hlasy.
Závěr z hlasování: Předsedou AS FPE se stal doc. P. Mentlík.
Předsedající dr. J. Stočes přenechal své místo a řízení jednání novému předsedovi AS FPE
doc. P. Mentlíkovi, který senátorům poděkoval za důvěru. Dále krátce promluvil o prioritách,
které bude ve vedení senátu prosazovat. Vyjádřil přání, aby se v budoucnu senát profiloval
zejména
ve
třech
směrech:
1) Jako senát konstruktivně-kritický, tak jak pracoval dříve, za předsednictví dr. Stočese.
2) Jako senát sebevědomý, zastupující sebevědomou fakultu, která se nebude před nikým
hrbit, ale ani hledat vnějšího nepřítele, na kterého by svalovala své problémy.
3) Jako senát tolerantní a spolupracující, poskytující příznivé pracovní prostředí, ve kterém
budou jak studenti, tak akademici zcela svobodně vyjadřovat své názory a ze svého postavení
budou mít možnost rovnocenně ovlivňovat dění na fakultě.
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Pro zachování kontinuity požádal doc. P. Mentlík bývalého předsedu o účast na zasedání
předsednictva senátu minimálně po dobu prvního půl roku. Dr. J. Stočes prosbě vyhověl.
Předseda senátu doc. P. Mentlík dále vyzval senátory k nominaci kandidátů na místopředsedu
senátu. Dr. J. Stočes nominoval doc. J. Coufalovou, která nominaci přijala. Doc. N.
Morávková nominovala dr. T. Jakeše, který nominaci nepřijal.
V krátké pauze volební komise připravila hlasovací lístky a hlasovací urnu. Poté se
přistoupilo k tajné volbě místopředsedy senátu. Senátoři přistupovali individuálně do volební
místnosti v pořadí, v jakém byli zvoleni do AS FPE.
Tajná volba 2 (volba místopředsedy AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů, pro doc. J. Coufalovou: 19 hlasů,
neplatné: 2 hlasy.
Závěr z hlasování: Místopředsedkyní AS FPE se stala doc. J. Coufalová.
Nově zvolená místopředsedkyně senátu doc. J. Coufalová poděkovala senátorům za důvěru.
Dále proběhla volba tajemníka senátu. Dr. J. Krotký nominoval dr. L. Rohlíkovou, která
nominaci přijala.
V krátké přestávce volební komise připravila hlasovací lístky a hlasovací urnu.
Poté se přistoupilo k tajné volbě tajemníka senátu. Senátoři přistupovali individuálně do
volební místnosti v pořadí, v jakém byli zvoleni do AS FPE.

Tajná volba 3 (volba tajemníka AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů, pro dr. L. Rohlíkovou: 19 hlasů,
neplatné: 2 hlasy.
Závěr z hlasování: Tajemnicí AS FPE se stala dr. L. Rohlíková.
Jako poslední proběhla volba do akademické a studentské kurie. Předseda senátu doc. P.
Mentlík vyzval senátory k nominacím kandidátů. Do akademické kurie dr. T. Jakeš
nominoval dr. M. Svobodu, který nominaci nepřijal a sám nominoval doc. N. Morávkovou,
která nominaci přijala. Dále dr. G. Klečková nominovala dr. J. Krotkého, dr. J. Krotký
nominaci přijal.
Doc. J. Stočes uvedl technickou poznámku: Dr. J. Krotký nemůže být členem volební komise,
protože kandiduje.
Doc. Mentlík navrhnul, aby se členem volební komise místo dr. Krotkého stal dr. Stočes.
Aklamační hlasování 3 (o změně složení volební komise pro volbu předsednictva AS FPE)
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Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 19 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 2 členové.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

Jako kandidáta za studentskou kurii nominoval Bc. F. Frank Mgr. J. Baťka, který nominaci
přijal.
V následující krátké pauze volební komise připravila hlasovací lístky a hlasovací urnu.
Předseda volební komise prof. M. Mergl upřesnil senátorům pravidla hlasování a způsob
označení volebních lístků. Doc. Mentlík zdůraznil, že text na lístcích do jednotlivých kurií
bude mít jinou barvu.
Poté se přistoupilo k tajné volbě. Senátoři přistupovali individuálně do volební místnosti
v pořadí, v jakém byli zvoleni do AS FPE.

Tajná volba 3 (volba zástupce akademické kurie AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, pro dr. J. Krotkého: 9 hlasů, pro
doc. N. Morávkovou: 3 hlasy, neplatné: 1 hlas.
Závěr z hlasování: Zástupcem akademické kurie v předsednictvu AS FPE se stal dr. J.
Krotký.
Tajná volba 4 (volba zástupce studentské kurie AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 8 členů, pro Mgr. J. Baťka: 7 hlasů,
neplatné: 1 hlas.
Závěr z hlasování: Zástupcem studentské kurie v předsednictvu AS FPE se stal Mgr.
J. Baťko.
Na závěr volby předsednictva senát jednomyslně přijal usnesení o zvolení členů
předsednictva.
Usnesení 2:
Schváleno předsednictvo AS FPE ve složení předseda senátu doc. P. Mentlík,
místopředsedkyně senátu doc. J. Coufalová, tajemnice dr. L. Rohlíková, zástupce
akademických pracovníků dr. J. Krotký, zástupce studentů Mgr. J. Baťko.

Dále proběhlo jednání o zachování komisí AS FPE.
Doc. P. Mentlík se zeptal, zda je žádoucí zachovat komise z minulého období, nebo zda někdo
má se zachováním komisí problém.
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Dr. T. Jakeš navrhnul, aby se rozpočtová komise jmenovala napříště komise pro rozpočet a
ekonomiku.
Dr. M. Svoboda navrhnul ustavit legislativní komisi.
Dr. J. Stočes vysvětlil, jak fungovala legislativní komise v minulém období - byla jmenována
ad hoc. Vyjádřil názor, že legislativní komise není nutná.
Dr. M. Svoboda navrhnul sloučit komisi strategickou a legislativní.
Doc. P. Mentlík navrhnul, aby se rozšířil název strategické komise na komisi pro strategii,
vědu a výzkum.
Doc. J. Coufalová dotázala pana děkana dr. M. Randu, zda bude využívat komise senátu nebo
zda bude vytvářet komise vlastní, případně zda si komise senátu a jím jmenované komise nebudou
konkurovat.
Pan děkan dr. M. Randa shrnul, které komise řídí proděkani a vysvětlil, že se nejedná o
soupeřící komise - senát plní kontrolní funkci.
Dr. J. Stočes doplnil, že senátní komise provádějí určitou přípravu senátu na jednání. Jsou
tedy nástrojem senátu.
Pan děkan dr. M. Randa doplnil, že si nemyslí, že by bylo potřeba, aby zasedala zvláštní
legislativní komise.
Usnesení 3
Akademický senát se usnesl na tom, že bude mít komise pro rozpočet a ekonomiku, pro
strategii, vědu a výzkum a pro pedagogickou a vzdělávací činnost.
Aklamační hlasování 4 (o komisích AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů, pro: 21 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

Dále se přistoupilo k volbě předsedů komisí.
Dr. Stočes poznamenal, že předsedové se volí “en bloc” a veřejně, pokud se nedohodne jinak.
Dr. Stočes navrhuje na předsedu komise pro rozpočet a ekonomiku dr. T. Jakeše. Dr. T.
Jakeš s nominací souhlasí.
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Aklamační hlasování 5 (o předsedovi komise pro rozpočet a ekonomiku)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 20 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
Dr. T. Jakeš poděkoval za důvěru a požádal senátory o návrhy kandidátů na členy komise.
Dr. Benešová navrhuje jako předsedkyni komise pro strategii, vědu a výzkum dr. G.
Klečkovou. Dr. G. Klečková souhlasí s nominací.
Aklamační hlasování 6 (o předsedovi komise pro strategii, vědu a výzkum)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 20 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
Dr. G. Klečková navrhuje jako předsedkyni komise pro pedagogickou a vzdělávací činnost
dr. Benešovou. Dr. D. Benešová souhlasí s nominací.
Aklamační hlasování 7 (o předsedovi komise pro pedagogickou a vzdělávací činnost)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 19 členů, proti: 1 člen, zdrželi
se: 1 člen.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.
Dále senát přistoupil ke schválení usnesení o zvolení předsedů všech tří komisí.
Usnesení 4:
Akademický senát FPE se usnesl na dr. T. Jakešovi jako předsedovi komise pro
rozpočet a ekonomiku, na dr. G. Klečkové jako předsedkyni komise pro strategii, vědu a
výzkum
a na dr. D. Benešové jako předsedkyni komise pro pedagogickou a vzdělávací činnost.

Aklamační hlasování 8 (schválení předsedů komisí AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 21 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

3. Představení Plánu realizace strategického záměru na rok 2018
Děkan dr. M. Randa představil Plán realizace strategického záměru na rok 2018, dokument,
který byl senátorům rozeslán dne 2. 1. 2018. Uvedl, že priority byly představeny již na
předchozím jednání AS FPE panem proděkanem dr. V. Sirotkem.
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Děkan dr. M. Randa věnoval pozornost informacím k prioritám v oblasti tělesné výchovy a
navrhnul, aby příští jednání senátu bylo mimořádné a konalo se v termínu AS FPE a v
prostorách Fakulty strojní a byla zde projednána problematika TV.
V plánu realizace strategického záměru na rok 2018 jsou na několika místech zmíněny
projekty, které fakulta realizuje a které pomohou k dosažení indikátorů.
Zatím nebyly provedeny jazykové korektury, typografické korektury a nebyla provedena
kontrola použití zkratek.
Předseda senátu doc. P. Mentlík navrhuje projednání materiálu strategickou komisí. Dr. G.
Klečková společně s dr. J. Stočesem oponují, že komise nyní není ustanovena a nemůže tedy
materiál projednat.
Dr. G. Klečková navrhuje, aby byl materiál projednán v rámci předsednictva senátu.
Děkan dr. M. Randa navrhuje, aby se uskutečnilo jednání dne 17. 1. 2018, na kterém bude
dokument se zájemci projednán tak, aby mohly být ještě zapracovány připomínky.
Předseda senátu doc. P. Mentlík souhlasí s tím, že dokument může být projednán na jednání
předsednictva senátu.
Dr. G. Klečková navrhuje, aby se předsednictvo s dr. G. Klečkovou setkalo nad dokumentem
ještě před jednáním s vedením.
Doc. P. Mentlík se vrací k změnám v oblasti TV na ZČU. Uvádí, že nemá informace o tom,
jak dotčená pracoviště vypadají. Navrhuje, abychom si vyžádali poskytnutí (a zprostředkování
poskytnutí) dat, která by adekvátně umožnila rozhodování o zřízení nového pracoviště TV a
sportu na FPE. Konkrétně data srovnávající u KTV a KTS: průměrnou mzdu (celkově,
docentů, odborných asistentů) v posledních třech letech; průměrný počet hodin výuky na
pracovníka (u docentů a odborných asistentů); průměrný počet kvalifikačních prací na
pracovníka (Bc, Mgr., Ph.D.); počet RIV bodů na pracovníka; suma (Kč) připadající na
pracovníka dosažená projektovou činností.
Dr. T. Jakeš tento návrh podporuje.
Děkan dr. M. Randa souhlasí a je ochoten poskytnout informace o KTV. Informace o KTS
jsou obsahem dokumentu, který byl vytvořen doc. Řehořem, je starší (od 6/2017), ale je k
dispozici a může být senátorům poskytnut. Je jasné, že data potřebujeme znát podrobněji.
Aktuálně jsou odsouhlaseny krátkodobé a dlouhodobé cíle (skupinou děkanů a vedoucích
kateder). Je vypracován materiál - co je cílem a jaké jsou předpoklady sloučení pracovišť.
Vedení je tedy schopno požadované materiály připravit. Vedení požaduje stručný materiál ze
strany KTS (neví, kdy bude připraven). Požadavky, které byly z obou stran, nemohou být
garantovány ani jedním z pracovišť, musí být garantovány vedením univerzity.
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Na jednáních se zdá, že na aktivitách se pracuje. Rozhodnutí vedení univerzity o sloučení
kateder již bylo učiněno, ale podléhá schválení senáty FPE a FST.
Děkan dr. M. Randa uvádí, že téma sloučení pracovišť bylo projednáváno už dříve (již září
2017) než uvádí doc. P. Mentlík.
Doc. P. Mentlík uvádí, že podrobnějšího jednání zřejmě nebyl přítomen a navrhuje aby
akademický senát FPE požádal vedení fakulty a vedení univerzity o poskytnutí (a
zprostředkování poskytnutí) dat, která by adekvátně umožnila rozhodování o zřízení nového
pracoviště TV a sportu na FPE. Konkrétně data srovnávající u KTV a KTS: průměrnou mzdu
(celkově, docentů, odborných asistentů) v posledních třech letech; průměrný počet hodin
výuky na pracovníka (u docentů a odborných asistentů); průměrný počet kvalifikačních prací
na pracovníka (Bc, Mgr., Ph.D.); počet RIV bodů na pracovníka; suma (Kč) připadající na
pracovníka dosažená projektovou činností.
Děkan dr. M. Randa uvádí, že se bude dne 12. 1. 2018 konat schůzka na úrovni univerzity.
Tajemník Ing. Mičke uvádí, že aktuální oficiální data nemá k dispozici.
Předseda senátu doc. P. Mentlík uvádí, že by bylo dobré získat informace co nejdříve po
jednání 12. 1. 2018.
Doc. J. Coufalová uvádí, že jednání o sloučení pracovišť probíhají již velice dlouho, ale
potřebujeme především podrobná data o financování sloučeného pracoviště.
Dr. T. Jakeš uvádí, že metodika rozpočtu ZČU počítá s financemi za příležitost - budou tedy
za TV platit i fakulty, které sporty na ZČU maximálně nevyužívají.
Bc. Košik podporuje stanovisko doc. Coufalové. Je potřeba se na celou záležitost podívat z
hlediska “podnikatelského záměru”, poskytnutí základních dat potřebných pro rozhodování
chybí.
Hlasování o usnesení navrženém předsedou senátu doc. P. Mentlíkem.
Usnesení 5:
Akademický senát FPE žádá vedení fakulty a vedení univerzity o poskytnutí (a
zprostředkování poskytnutí) dat, která by adekvátně umožnila rozhodování o zřízení
nového pracoviště TV a sportu na FPE. Konkrétně data srovnávající u KTV a KTS:
průměrnou mzdu (celkově, docentů, odborných asistentů) v posledních třech letech;
průměrný počet hodin výuky na pracovníka (u docentů a odborných asistentů);
průměrný počet kvalifikačních prací na pracovníka (Bc, Mgr., Ph.D.); počet RIV bodů
na pracovníka; suma (Kč) připadající na pracovníka dosažená projektovou činností.
Aklamační hlasování 9 (o přijetí usnesení č. 5)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů pro: 21 členů, proti: 0 členů,
zdrželi se: 0 členů.
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Závěr z hlasování: návrh byl schválen.

4. Různé
Děkan dr. M. Randa sdělil, že proběhla schůzka fakulty s Ústřední školní inspekcí.
Spolupráce navazuje na projekty, které se týkají didaktiky a základů reflexe. Další jednání
plánováno na leden 2018.
Dr. Stočes vyzval pana děkana, aby uvedl, jak dopadlo jednání na FPE, které se uskutečnilo v
termínu prosincového jednání AS FPE.
Děkan dr. M. Randa popsal, že proběhla jednání s hejtmanem Plzeňského kraje i s primátorem
města Plzně. Bylo diskutováno o tom, že je třeba zachovat co nejširší spektrum oborů
učitelského vzdělávání. Byla přislíbena podpora finanční (formou projektových výzev) i
morální podpora.

5. Závěr
Předseda senátu AS FPE doc. P. Mentlík vyzval tajemnici senátu dr. L. Rohlíkovou, aby
sumarizovala jednotlivá usnesení z jednání (viz příloha 2), a nechal o nich en bloc hlasovat.
Aklamační hlasování 10 (o návrhu usnesení z jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 21 členů, pro: 21 členů, proti: 0 členů,
zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 1. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda AS FPE doc. M. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast.
V Plzni dne 8. 1. 2017
Zápis vyhotovili:
PhDr. L. Rohlíková, Ph.D.
tajemnice AS FPE

Schválil:
doc. P. Mentlík, Ph.D.
předseda AS FPE

Mgr. J. Krotký, Ph.D.
člen předsednictva AS FPE

Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 1. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 1. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 1. jednání pléna AS FPE
Členové AS FPE

Pořadí aklamačních hlasování

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

doc. PaedDr. Naděžda Morávková,
Ph.D.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mgr. Jan Baťko

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bc. Filip Frank

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

Viola Hampejsová

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bc. Petr Košik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bc. Tomáš Průcha

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Natálie Vlasáková

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Jan Walter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kateřina Železná

X

X

O

+

+

+

+

+

+

+
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-

proti

O

zdržel se hlasování

X

nepřítomen

N

byl přítomen, ale
hlasování se nezúčastnil
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Příloha 2: Usnesení z 1. jednání pléna AS FPE
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program 1. jednání pléna AS FPE.
Usnesení 2:
Schváleno předsednictvo AS FPE ve složení předseda senátu doc. P. Mentlík,
místopředsedkyně senátu doc. J. Coufalová, tajemnice dr. L. Rohlíková, zástupce
akademických pracovníků dr. J. Krotký, zástupce studentů Mgr. J. Baťko.
Usnesení 3
Akademický senát se usnesl na tom, že bude mít komise pro rozpočet a ekonomiku,
pro strategii, vědu a výzkum a pro pedagogickou činnost.
Usnesení 4:
Akademický senát se usnesl na dr. T. Jakešovi jako předsedovi komise pro rozpočet a
ekonomiku, na dr. G. Klečkové jako předsedkyni komise pro strategii, vědu a výzkum
a na dr. D. Benešové jako předsedkyni komise pro pedagogickou činnost.
Usnesení 5:
Akademický senát FPE žádá vedení fakulty a vedení univerzity o poskytnutí (a
zprostředkování poskytnutí) dat, která by adekvátně umožnila rozhodování o zřízení
nového pracoviště TV a sportu na FPE. Konkrétně data srovnávající u KTV a KTS:
průměrnou mzdu (celkově, docentů, odborných asistentů) v posledních třech letech;
průměrný počet hodin výuky na pracovníka (u docentů a odborných asistentů);
průměrný počet kvalifikačních prací na pracovníka (Bc, Mgr., Ph.D.); počet RIV bodů
na pracovníka; suma (Kč) připadající na pracovníka dosažená projektovou činností.

Akademický senát na svém 1. jednání pléna konaném dne 3. ledna 2018 bere na vědomí:
Plán realizace strategického záměru FPE na rok 2018.
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