Zápis z 9. jednání pléna AS FPE

7. 11. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 9. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2019
Termín konání: 7. 11. 2018
Místo a čas konání: místnost VC308 od 14:00 do 15:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 17 členů
Omluveni: 4 členů
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: děkan RNDr. Miroslav Randa, proděkan PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., tajemník Ing.
Pavel Mičke
Omluveni: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., PhDr. Jiří Kohout, Ph.D., PhDr. Michal
Svoboda, Ph.D., Bc. Filip Frank
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Schválení zápisu
Výroční zpráva FPE za rok 2017
Vyhláška děkana o podmínkách přijímání ke studiu
Zpráva o přijímacím řízení (statistický přehled)
Změna rozpočtu (dodatečné přijímací řízení)
Žádost vedení CIV o vypracování analýzy možností zpřístupnění bezdrátového
připojení k internetu

V případě ukončení před 16 h:
8. Zpráva o setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult v Praze

Průběh jednání:
Předseda senátu doc. P. Mentlík zahájil jednání AS FPE, přivítal senátory a hosty a představil
návrh programu jednání.
Dále určil skrutátory Mgr. J. Baťka a dr. M. Podperu.
Dr. J. Krotký vysvětlil, proč navrhuje doplnit do programu jednání bod 7 - Žádost vedení CIV
o vypracování analýzy možností zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu. Vybavili jsme
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se moderní didaktickou technikou a zjišťujeme, že je nemůžeme kvůli omezením v síti ZČU
kvalitně provozovat.
Doc. P. Mentlík uvedl příklad - nelze provozovat v rámci sítě Eduroam brýle pro virtuální
realitu v rámci Google Expeditions.
Dr. T. Jakeš požádal o rozšíření bodu o vypracování analýzy pokrytí WIFI signálem.
1. Schválení programu
Proběhlo hlasování o programu.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 3. 10. 2018 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 8. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: program byl schválen.
2. Schválení zápisu
Doc. P. Mentlík oznámil, že k zápisu nebyly zaslány žádné připomínky a nechal o zápise
hlasovat.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis ze 7. zasedání pléna.
Aklamační hlasování 2 (o zápise ze 7. jednání pléna AS FPE)
ýsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 12 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 2 členů
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
3. Výroční zpráva FPE za rok 2017
Dr. M. Randa představil výroční zprávu, která byla vypracována ve stejné struktuře jako za rok
2016. Vedení fakulty se snažilo, aby zatížení kateder bylo co nejmenší.
Aktivity kateder, které nemohly být vzaty z centrální databáze, byly komunikovány s vedoucími
kateder.
Doc. P. Mentlík uvedl, že předsednictvo si vyžádalo stanovisko komise pro strategii.
Předsedkyně komise pro strategii dr. G. Klečková informovala, že komise zprávu doporučuje
ke schválení. Komise vypracovala seznam doporučení k zapracování. Připomínky jsou k
dispozici v úložišti.
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Dr. M. Randa poděkoval za dodání připomínek a slíbil, že se pokusí v maximální možné míře
zapracovat všechny připomínkované záležitosti. Pak se podrobněji vyjádřil k vybraným
připomínkám.
Usnesení 3:
AS FPE schvaluje Výroční zprávu FPE za rok 2017.
Aklamační hlasování 3 (o výroční zprávě)
ýsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 15 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
4. Vyhláška děkana o podmínkách přijímání ke studiu
Předsedkyně komise pro studijní a pedagogickou činnost dr. D. Benešová komentovala
vyjádření komise (dostupné v úložišti) a uvedla, že stanovisko komise je kladné.
Dr. M. Podpera vysvětlil, že při počtech studentů, kteří prochází přijímacími zkouškami, by
bylo žádoucí, aby se přijímací řízení rozložilo tak, že nebude vše v rámci jednoho týdne, ale
jeden týden budou přijímací zkoušky Učitelství pro mateřské školy a druhý týden Učitelství pro
1. stupeň ZŠ. Pokud je vše v rámci jednoho týdne, je to velmi náročné pro přijímací komisi,
která je unavená a mohou pak vznikat chyby.
Dr. M. Randa uvedl, že rozumí napjatosti termínů a zeptal se dr. V. Sirotka, jaká je situace
ohledně předpokládaného počtu přihlášených.
Dr. V. Sirotek uvedl, že je škoda, že katedra přišla s tímto podnětem až nyní, protože již byly
termíny oznámeny do Učitelských novin.
Dále byly diskutovány možnosti souběhu státních a přijímacích zkoušek. Dr. M. Podpera
upozornil na praktické aspekty souběhu obou typů zkoušek (možný problém s obsazením
místností, množství osob, které se pohybují v budově apod.).
Dr. M. Randa vysvětlil, jaká je situace ohledně počtů přijímaných. Předpokládáme, že v příštím
roce bude fakulta požadovat, aby přijímala méně studentů než nyní.
Doc. P. Mentlík uvedl, že aktuálně si fakulta může říct, kolik studentů chce přijmout. Riziko je,
že pokud přijmeme méně bakalářů, bude také později méně magistrů.
Dr. D. Benešová a dr. G. Klečková shrnuly problémy související s nabíráním větších počtů
studentů, než je pro nás optimální.
Usnesení 4:
AS FPE schvaluje Vyhlášku děkana o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok
19/20 (č. 19VD/2018) v předloženém znění.
Aklamační hlasování 4 (o vyhlášce děkana o podmínkách přijímání ke studiu)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti: 0
člen, zdrželo se: 0 členů
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Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
5. Zpráva o přijímacím řízení (statistický přehled)
Dr. V. Sirotek prezentoval dokument (k dispozici v úložišti).
Doc. P. Mentlík upřesnil, že senát bude hlasovat pouze, že tuto informaci bere na vědomí.
Usnesení 5:
AS FPE bere na vědomí informaci (statistický přehled) o přijímacím řízení.

Aklamační hlasování 5 (o zprávě o přijímacím řízení)
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. Změna rozpočtu (dodatečné přijímací řízení)
Ing. P. Mičke představil tabulku Vlastní příjmy - poplatky za přijímací řízení.
Dr. T. Jakeš uvedl, že komise pro rozpočet a ekonomiku si vyžádala doplňující informace,
přepočítala tabulku a navrhuje změnu rozpočtu schválit.
Usnesení 6:
AS FPE schvaluje změnu rozpočtu (zohlednění přijímacího řízení v předloženém znění).
Aklamační hlasování 6 (o změně rozpočtu)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: usnesení bylo přijato.

7. Žádost vedení CIV o vypracování analýzy možností zpřístupnění bezdrátového
připojení k internetu
Doc. P. Mentlík uvedl, že v emailové korespondenci s J. Krotkým navrhoval konkrétnější formu
usnesení - nikoli analýzu, ale přímo řešení situace.
Dr. T. Jakeš návrh úpravy znění usnesení podpořil s tím, že pro řešení situace je nutné provést
i požadovanou analýzu..
Usnesení 7:
AS FPE žádá vedení CIV o zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu a sítě ZČU pro
využití moderních technických výukových prostředků (např. prezentace z mobilních zařízení,
APPLE TV, ID, Chromecast atd.) a posílení WIFI konektivity v objektech FPE.
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Aklamační hlasování 7 (o provedených pracích v budovách Klatovská-Chodské)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: usnesení bylo přijato.

8. Zpráva o setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult v Praze
Dr. J. Stočes seznámil senátory s průběhem setkání senátů pedagogických fakult, které bylo již
tradičně také společenskou událostí a prostorem pro sdílení zkušeností. Jednalo se o
problematice akreditací, předpokládaném poklesu počtu učitelů na školách a možnostech
posílení zájmu studentů o práci v senátu.
Studentka N. Vlasáková uvedla, že i na FPE by bylo dobré více studenty informovat o tom, že
mohou v senátu působit, ale nedělat to v prvním ročníku, kde studenti ještě nejsou dostatečně
zorientováni ve studiu.
Dr. M. Randa uvedl, že studenti jsou o existenci senátu zpraveni na úvodním setkání a na
imatrikulaci. Pro řešení typicky studentských témat je potřeba větší součinnost akademické i
studentské komory.
Doc. P. Mentlík uvedl, že se domnívá, že aktuálně je spolupráce se studentskou komorou velmi
dobrá, studenti opakovaně navrhují svá usnesení, které přinášejí reálné výsledky a Mgr. Baťko
pracuje jako zcela rovnocenný a poměrně intenzivně zapojený člen předsednictva AS FPE.
Doc. P. Mentlík dále shrnul usnesení z tohoto jednání a požádal přítomné o jejich schválení.
Aklamační hlasování 8 (o návrhu usnesení z 8. jednání pléna senátu).
Usnesení 8:
AS FPE na svém 9. zasedání pléna přijal následující usnesení: 9/1 (schvalující program 9.
zasedání pléna), 9/2 (schvalující zápis z 8. zasedání pléna AS FPE), 9/3 (schvalující VZ FPE
za rok 2017), 9/4 (schvalující Vyhlášku děkana FPE o přijímání ke studiu), 9/5 (beroucí na
vědomí informaci o přijímacím řízení), 9/6 (schvalující změnu rozpočtu) a 9/7 (žádající CIV o
zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu a sítě ZČU a posílení WIFI konektivity v
objektech FPE). AS FPE vyslechl informaci o setkání zástupců akademických senátů
pedagogických fakult v Praze.
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 17 členů, 4 nepřítomno, pro: 17 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 8. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. P. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání senátu.
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V Plzni dne 7. 11. 2018

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 9. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 9. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 9. 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
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Příloha 2: Usnesení z 9. jednání pléna AS FPE

Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program 9. jednání pléna v předloženém znění
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 9. jednání pléna 3. 10. 2018 v předloženém znění
Usnesení 3:
AS FPE schvaluje Výroční zprávu FPE za rok 2017.
Usnesení 4:
AS FPE schvaluje Vyhlášku děkana o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok
19/20 (č. 19VD/2018) v předloženém znění.
Usnesení 5:
AS FPE bere na vědomí informaci (statistický přehled) o přijímacím řízení.
Usnesení 6:
AS FPE schvaluje změnu rozpočtu (zohlednění přijímacího řízení v předloženém znění).
Usnesení 7:
AS FPE žádá vedení CIV o zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu a sítě ZČU pro
využití moderních technických výukových prostředků (např. prezentace z mobilních zařízení,
APPLE TV, ID, Chromecast atd.) a posílení WIFI konektivity v objektech FPE.
Usnesení 8:
AS FPE na svém 9. zasedání pléna přijal následující usnesení: 9/1 (schvalující program 9.
zasedání pléna), 9/2 (schvalující zápis z 8. zasedání pléna AS FPE), 9/3 (schvalující VZ FPE
za rok 2017), 9/4 (schvalující Vyhlášku děkana FPE o přijímání ke studiu), 9/5 (beroucí na
vědomí informaci o přijímacím řízení), 9/6 (schvalující změnu rozpočtu) a 9/7 (žádající CIV o
zpřístupnění bezdrátového připojení k internetu a sítě ZČU a posílení WIFI konektivity v
objektech FPE). AS FPE vyslechl informaci o setkání zástupců akademických senátů
pedagogických fakult v Praze.
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