Zápis z 2. jednání pléna AS FPE

7. 2. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 7. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2018
Termín konání: 5. 9. 2018
Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 17:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 16 členů
Omluveni: 5 členové
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: proděkan PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., tajemník Ing. Pavel Mičke
Omluveni: děkan RNDr. Miroslav Randa, doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Bc. Filip Frank,
Viola Hampejsová, Bc. Petr Košik, Kateřina Železná
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Vyjádření AS FPE k žádosti o akreditace studijních programů Učitelství pro ZŠ se
4.
5.
6.
7.
8.
9.

specializacemi a Učitelství 1. stupně
Informace o výsledcích hospodaření za měsíce 1. až 7. 2018
Řešení zásadních projektů na FPE – konkrétně stav čerpání u projektu Podpora rozvoje
studijního prostředí na ZČU
Informace z vedení fakulty
Zprávy z AS ZČU
Zprávy ze studentské komory
Různé

Průběh jednání:
Předseda senátu doc. P. Mentlík zahájil jednání AS FPE, přivítal senátory a hosty.
Dále určil skrutátory dr. J. Krotkého a dr. M. Svobodu.
1. Schválení programu
Předseda senátu doc. P. Mentlík představil návrh programu jednání a otevřel diskusi o
programu.
Proběhlo hlasování o programu.
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Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 5. 9. 2018 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 7. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, 8 nepřítomno, pro: 13 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: program byl schválen.
2. Schválení zápisu
Tajemnice senátu dr. L. Rohlíková potvrdila, že do zápisu z 6. jednání pléna AS FPE byly
zapracovány připomínky zaslané několika členy senátu a doc. P. Mentlík nechal o zápise
hlasovat.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis ze 6. zasedání pléna.
Aklamační hlasování 2 (o zápise z 5. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, 8 nepřítomno, pro: 12 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 1 člen.
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
3. Vyjádření AS FPE k žádosti o akreditace studijních programů Učitelství pro ZŠ se
specializacemi a Učitelství 1. stupně
Doc. P. Mentlík předal slovo dr. V. Sirotkovi. Dr. V. Sirotek uvedl, že původně předložený
spis Učitelství pro 1. stupeň ZŠ byl stažen po projednání Radou oblasti vzdělávání Učitelství
(ještě je potřeba jej dopracovat).
Doc. Mentlík se zeptal, proč došlo k takovému prodlení a kdo spis připravoval.
Dr. V. Sirotek vysvětlil, že původní zájem NAU byl, abychom dodali vše najednou, ale v letních
měsících naopak NAU doporučilo, abychom spis dodali po specializacích. Ke každé
specializaci se musela přidávat společná část. Je tam technický problém - spis by nebylo možné
odeslat přes datovou schránku. Učitelství pro základní školy mělo být akreditováno až do roku
2019/2020 a dle zákona je to nyní na dostudování až do roku 2024.
Doc. P. Mentlík uvedl, že se domnívá, že pro hodnotitele může být obtížné hodnotit spis např.
Učitelství pro střední školy, když není jasné, jak k tomu bude vypadat bakalářské studium nebo
Učitelství pro ZŠ. Dotázal se, zda by nebylo vhodnější poslat spisy najednou.
Doc. P. Mentlík oznámil, že předsednictvo si vyžádalo stanovisko komise pro studium a
požádal předsedkyni o stanovisko.
Dr. D. Benešová poděkovala členům komise za pomoc s doladěním spisu především po
formální stránce. Všechny připomínky byly průběžně zasílány panu proděkanovi dr. V.
Sirotkovi a dr. D. Benešová věří, že budou zapracovány. Výraznější připomínka je k programu
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KHK, která má opět několik jednokreditových předmětů. Katedře to bylo opakovaně vytýkáno
a není jasné, proč stále tyto předměty v programu mají.
Bylo promítnuto vyjádření komise:
Komise projednala předložený akreditační spis Učitelství pro základní školy per rollam a
doporučuje jeho předložení v takovém rozsahu, v jakém byly předloženy k projednání Komisi
pro studijní a pedagogickou činnost AS FPE ZČU v Plzni.
Dr. V. Sirotek uvedl, že katedra se brání tím, že program konzultovala. Dr. D. Benešová uvedla,
že nejde o to, zda program akreditaci dostane nebo nedostane, ale o ekonomičnost takto
postavených předmětů.
Doc. P. Mentlík uvedl, že katedra je dlouhodobě v propadu a byl by vhodný vstřícnější postoj
katedry.
Usnesení 3:
AS FPE vyjadřuje podporu předloženému programu (Učitelství pro základní školy),
který byl vedením fakulty předložen k projednání plénem AS FPE a je připraven k podání
návrhu pro udělení akreditace. AS FPE doporučuje program předložit k posouzení VR
FPE a zároveň zaslat na MŠMT.

Aklamační hlasování 3 (o programu předkládaném k akreditaci)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
Dr. V. Sirotek uvedl, že Rada pro vnitřní hodnocení bude schvalovat již dříve schválený první
spis 18. října 2018 a pak se bude moci již odeslat na MSMT.
Doc. P. Mentlík se zeptal, zda již máme nějakou zpětnou vazbu od NAÚ k sebehodnotící
správě. Dr. V. Sirotek uvedl, že nikoli.
4. Informace o výsledcích hospodaření za měsíce 1. až 7. 2018
Ing. P. Mičke komentoval přehledovou tabulku výsledků hospodaření. Tabulka je k dispozici v
úložišti. Ve zdroji 1111 mají přečerpáno téměř všechny katedry, výjimku tvoří KTV, KHI a
CBG.
Hospodaření je problematické především s výhledem do budoucna - velké problémy by nastaly,
pokud by nebyly žádné projekty (zejména projekt - fond - F). Bude se muset vyřešit, jak uhradit
spoluúčast v projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, v jehož rámci došlo k
nákupu investičních i neinvestičních prostředků. Jedná se o cca 1 mil. Kč. K návrhu vedení
fakulty v této otázce bude potřeba vyjádření senátu (pravděpodobně na příštím zasedání senátu
dne 3.10. 2018).
Doc. P. Mentlík shrnul dvě základní informace:
1) Většina kateder je v mínusu, fakulta je v mínusu - rozdíl dělá cca 6 miliónů. Kdyby
nebyl fond F, tak by to byla velmi podobná situace jako v roce 2010.
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2) Bude třeba čerpat Fond provozních prostředků na pokrytí spoluúčasti. Je třeba dořešit,
jak se spoluúčast zaplatí zejména u kateder, které prostředky ve FPP nemají (vzhledem
k jejich čerpání prostředků v projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU)
dostatečné.
Ing. P. Mičke dále podrobněji ukázal, kolik asi tak prostředků bude u jednotlivých kateder
potřeba.
Doc. P. Mentlík oznámil, že předsednictvo si vyžádalo stanovisko komise pro rozpočet a
ekonomiku a vyzval předsedu komise dr. T. Jakeše k vyjádření.
Dr. T. Jakeš uvedl, že se komise zabývala především souhrnem rozpočtu, všechny otázky byly
ze strany vedení zodpovězeny a vyjádření komise je pozitivní.
Usnesení 4:
AS FPE provedl kontrolu výsledků hospodaření FPE za leden až červenec 2018.
Aklamační hlasování 4 (o kontrole výsledků hospodaření)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
5. Řešení zásadních projektů na FPE – konkrétně stav čerpání u projektu Podpora
rozvoje studijního prostředí na ZČU
Ing. P. Mičke uvedl, že nyní pro MŠMT připravuje zprávu, ve které bude popsáno, co přesně
bylo již na katedrách realizováno. Je potřeba zjistit, proč některé věci nejsou ve výsledovce.
ZČU je stále na hranici 80 % čerpání. Především je potřeba zkontrolovat, zda jsou v pořádku
vyplacené všechny faktury. Nyní můžeme naplánovat nákupy na rok 2019.
Usnesení 5:
AS FPE vzal na vědomí stav projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU.
Aklamační hlasování 5 (o stavu projektu)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo přijato.
6. Informace z vedení fakulty
Dr. V. Sirotek uvedl, že všechny nejdůležitější informace z vedení fakulty již byly
prodiskutovány v předchozích bodech.
Ing. P. Mičke předal zprávu Ing. L. Valeše o tom, že budou otevřené další výzvy ESF, do
kterých můžeme podávat projekty. Přehled bude uložen do úložiště.
Proběhla diskuse o problému v budově Klatovská 51, kdy při bourání větrací šachty firma
neprovedla důkladné utěsnění a vyhrnul se prach na některých katedrách. Je možné, že prach
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poškodil některé nově nakoupené přístroje. Ing. Mičke oznámil, že firma bude zřejmě ve skluzu
oproti uzavřené smlouvě. Situace bude dále řešena.
7. Zprávy z AS ZČU
Doc. P. Mentlík uvedl, že běží doba podávání kandidátů na rektora. Zatím se nikdo nepřihlásil
- ani současný rektor zatím svou kandidaturu neoznámil.

8. Zprávy ze studentské komory
Mgr. J. Baťko se zeptal, zda přišla nějaká reakce na studentský podnět kvestorovi.
Doc. P. Mentlík uvedl, že si všiml změn (např. došlo k vymalování apod.) a slíbil, že se s panem
kvestorem v této otázce spojí.
Ing. P. Mičke zmínil podrobněji, k jakým stavebním úpravám došlo a které jsou ještě
plánovány.
9. Různé
Doc. P. Mentlík uvedl, že ho mrzí, že na dnešním jednání není pan děkan. Do září měly být
rektorovi podány priority fakulty včetně finanční rozvahy, jak bylo domluveno na květnovém
jednání senátu, kterého se pan rektor účastnil.
Dr. V. Sirotek uvedl, že pan děkan v této záležitosti jedná, jen si nyní dr. Sirotek není jist, v
jaké fázi jednání je. Doc. P. Mentlík uvedl, že podklady měly být odevzdány do konce srpna,
tak by bylo potřeba, aby fakulta nebyla v prodlení.
Dále doc. P. Mentlík požádal dr. V. Sirotka o zprávu ohledně řešení překrývání studentských
rozvrhů.
Doc. V. Sirotek uvedl, že vedení jednalo s rozvrháři, kteří uvedli, že vzhledem k množství
kombinací oborů není možné zpracovat rozvrh tak, aby se vůbec nikdy nedostával do kolize (u
nepovinných předmětů). Doc. V. Sirotek dále uvedl, že současní rozvrháři se na základě těchto
problémů rozhodli svou práci ukončit a fakulta hledá nové rozvrháře.
Doc. P. Mentlík uvedl, že tedy není pravda, že by studenti svůj požadavek na minulém jednání
vznesli neoprávněně.
Zaznělo několik návrhů (dr. J. Stočes, dr. T. T. Jakeš a dr. M. Svoboda), jak situaci řešit
(například aby akademici byli při kolizích rozvrhu ke studentům vstřícní, protože fakulta jinak
nemůže tuto situaci řešit) a doc. Mentlík požádal, aby vedení fakulty připravilo do příště nějaký
systémový návrh.
PedF UK zaslala předsedovi senátu následující pozvánku, kterou doc. P. Mentlík na jednání
přečetl:
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
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Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy se rozhodla uspořádat 24.10.-25.10. v rámci oslav 100.
let od založení republiky slavnostní setkání, jehož hlavním bodem bude zasazení Lípy
Republiky v prostorách fakulty. Dovoluji si pozvat vás a vaše kolegy na tuto akci a navrhnout,
aby se v rámci ní uskutečnilo další setkání akademických senátů pedagogických fakult.
Obsahem setkání bude kromě společensko-kulturního programu i diskuze k aktuálním
tématům. Zde očekávám i na vaše podněty, na základě nichž bude program upřesněn.
Doc. P. Mentlík dále požádal, aby kolegové včetně členů studentské komory zvážili svou účast.
Dr. D. Benešová pozvala na akci Western Star Day, která se bude konat dne 16. 10. 2018 v
prostorách ZČU. Na akci bude turnaj v bubblefotbalu. Je to akce, kterou studenti v rámci svého
studia organizují pro ostatní.
Doc. P. Mentlík dále shrnul usnesení z tohoto jednání a požádal přítomné o jejich schválení.
Aklamační hlasování 6 (o návrhu usnesení z 7. jednání pléna senátu).
AS FPE na svém zasedání 5. 9. 2018 přijal následujících 5 usnesení:
Usnesení 1 (schvalující program zasedání pléna 5. 9. 2018), Usnesení 2 (schvalující zápis
ze zasedání pléna 27. 6. 2018), Usnesení 3 (vyjadřující podporu senátu studijnímu
programu Učitelství pro základní školy připravenému k akreditaci), Usnesení 4
(provedení kontroly výsledků hospodaření FPE za leden až červen 2018), Usnesení 5
(senát vzal na vědomí stav čerpání u projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na
ZČU).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 7. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. P. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání senátu.

V Plzni dne 5. 9. 2017

Zápis vyhotovila:
PhDr. L. Rohlíková, Ph.D.
tajemnice AS FPE

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

Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 7. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 7. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 7. jednání pléna AS FPE
Členové AS FPE
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Coufalová,
CSc.
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Mentlík,
Ph.D.
prof. RNDr. Michal Mergl,
CSc.
doc. PaedDr. Naděžda
Morávková, Ph.D.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jan Baťko
Bc. Filip Frank
Viola Hampejsová
Bc. Petr Košik
Bc. Tomáš Průcha
Natálie Vlasáková
Jan Walter
Kateřina Železná

+
O
X
N

Pořadí aklamačních hlasování
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Příloha 2: Usnesení z 7. jednání pléna AS FPE

Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 5. 9. 2018 v předloženém znění.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis ze 6. jednání pléna.

Vyjádření komise
Komise projednala předložený akreditační spis Učitelství pro základní školy per rollam a
doporučuje jeho předložení v takovém rozsahu, v jakém byly předloženy k projednání Komisi
pro studijní a pedagogickou činnost AS FPE ZČU v Plzni.

Usnesení 3:
AS FPE vyjadřuje podporu předloženému programu (Učitelství pro základní školy), který byl
vedením fakulty předložen k projednání plénem AS FPE a je připraven k podání návrhu pro
udělení akreditace. AS FPE doporučuje program předložit k posouzení VR FPE a zároveň zaslat
na MŠMT.
Usnesení 4:
AS FPE provedl kontrolu výsledků hospodaření FPE za leden až červenec 2018.
Usnesení 5:
AS FPE vzal na vědomí stav projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU
Usnesení 6:
AS FPE na svém zasedání 5. 9. 2018 přijal následujících 5 usnesení:
Usnesení 1 (schvalující program zasedání pléna 5. 9. 2018), Usnesení 2 (schvalující zápis ze
zasedání pléna 27. 6. 2018), Usnesení 3 (vyjadřující podporu senátu studijnímu programu
Učitelství pro základní školy připravenému k akreditaci), Usnesení 4 (provedení kontroly
výsledků hospodaření FPE za leden až červen 2018), Usnesení 5 (senát vzal na vědomí stav
čerpání u projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU).
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