Zápis ze 14. jednání pléna AS FPE

19. 2. 2018

Akademický senát
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Zápis z 14. jednání pléna AS FPE volebního období 2017–2019
Termín konání: 15. 5. 2019
Místo a čas konání: místnost VC 308 od 15:00 do 17:30 hod.
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 17 členů
Omluveni: 4 členové
Neomluveno: 0 členů
AS FPE byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Hosté: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Ing. Pavel Mičke,
Omluveni: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Bc. Viola Hampejsová, Bc. Natálie Vlasáková, Bc. Jan
Walter
Program jednání:
1. Schválení programu pro 14. zasedání pléna AS FPE 15. 5. 2019
2. Schválení zápisu z 13. zasedání pléna AS FPE
3. Rozpočet FPE 2019
4. Zpráva o hospodaření 2018
5. Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Občanská výchova se zaměřením na
vzdělávání
6. Akreditace
7. Zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění
8. Informace o stavu rekonstrukce budov (tajemník FPE)
9. Informace z vedení FPE
10. Různé
Průběh jednání:
Předseda senátu doc. P. Mentlík zahájil jednání AS FPE, přivítal senátory a hosty. Určil
skrutátory dr. M. Podperu a Mgr. T. Průchu.
1. Schválení programu
Doc. P. Mentlík dále přistoupil k projednání bodů programu.
Usnesení 1:
AS FPE schvaluje program zasedání pléna 15. 5. 2019 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 1 (o návrhu programu 14. jednání pléna AS FPE)

1

Zápis ze 14. jednání pléna AS FPE

19. 2. 2018

Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 16 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů.
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
2. Schválení zápisu
Doc. P. Mentlík oznámil, že do zápisu byly zapracovány zaslané připomínky, a nechal o
upravené podobě zápisu hlasovat.
Usnesení 2:
AS FPE schvaluje zápis z 13. zasedání pléna.
Aklamační hlasování 2 (o zápise ze 13. jednání pléna AS FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 16 členů, 5 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 2 členové
Závěr z hlasování: usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočet FPE 2019
Doc. P. Mentlík uvedl bod jednání.
Slova se ujal tajemník fakulty Ing. P. Mičke a prezentoval rozpočet fakulty dle příloh (v
úložišti). Podrobně komentoval obsah jednotlivých tabulek rozpočtu.
Předsednictvo AS FPE si vyžádalo stanovisko komise pro rozpočet a ekonomiku. Předseda
komise Dr. T. Jakeš uvedl, že rozpočet byl připraven podle metodiky rozpočtu a diskutoval
dopad rozpočtu na jednotlivé katedry. Jen dvě katedry nebudou vykazovat schodek. Největší
schodek mají KNJ, KCH a KVK. Komise doporučila schválení rozpočtu a průběžné sledování
situace na problematických katedrách.
Doc. P. Mentlík uvedl, že tím, že budeme saturovat negativní výsledek, můžeme zakrývat
skutečné problémy.
Doc. N. Morávková upozornila, že stále jsme se nedomluvili, co s tím budeme koncepčně dělat.
Pořád nemáme jasno, kam půjdeme, kudy se budeme ubírat do budoucna.
Dr. M. Randa uvedl, že právě proto předložil minulý senát návrh změny rozpočtových pravidel.
Upozornil, že neví za stávajících rozpočtových pravidel, jak dát všechny prostředky do tarifů a
přitom se nedostat do záporného výsledku. Hlas pedagogických fakult musí být na úrovni stále
silný; pokud se bude někde šetřit, tak tam, kde hlas nebude dostatečně slyšet.
Doc. J. Coufalová uvedla, že změna rozpočtových pravidel je jen jiné přehazování stejné
hromádky. Jediná možnost je v tom, aby si fakulta nějaké peníze vydělala (změnou
rozpočtových pravidel ZČU, využitím zdrojů např. z CŽV, úsilím o změnu KEN učitelských
programů).
Doc. N. Morávková uvedla, že “zakopaný pes” je v metodice rozpočtu univerzity. Je
přesvědčená, že peníze na univerzitě jsou.
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Doc. P. Mentlík uvedl, že aktuálně máme i velký pokles v celoživotním vzdělávání (přibližně
během čtyř let pokles ze 300 studentů na 90 a z 5 mil. Kč na 3,5 mil Kč). Důležitá pro zlepšení
finanční situace kateder by byla doktorská studia. Je obtížné je získat nebo udržet. V dnešní
době je k tomu potřebný vědecký výkon s jasným mezinárodním přesahem. Je potřeba si
uvědomit, co nám v tom brání.
Doc. N. Morávková navrhla, že je potřeba zlepšit koncepční přístup k vědě, a to na celofakultní
úrovni. Navrhla také, zda by bylo možné nechat si udělat audit.
Doc. J. Coufalová zmínila, že v minulém období audit proběhl a expert se vyjádřil, že pokud
by v takové situaci, jako se nachází fakulta, byla firma, nemohla by vůbec fungovat a zanikla
by.
Proběhla další široká diskuse o možnostech a limitech řešení schodků jednotlivých kateder a na
závěr doc. P. Mentlík nechal hlasovat o navrženém rozpočtu FPE pro rok 2019.
Usnesení 3:
AS FPE schvaluje rozpočet FPE pro rok 2019 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 3 (o rozpočtu FPE)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 1 člen
Závěr z hlasování: usnesení nebylo schváleno.

4. .

Zpráva o hospodaření 2018

Ing. P. Mičke podrobně představil Zprávu o hospodaření FPE za rok 2018 (v úložišti).
Příspěvek na vzdělávací činnost (1111) tvořil vloni jen 31 %. Katedry by neměly hřešit na to,
že jsou nyní zapojeny v projektech, a měly by se snažit hledat další zdroje.
Předseda rozpočtové komise dr. T. Jakeš předstoupil a přednesl stanovisko komise, která
doporučila dvě drobné úpravy formulace nezásadního charakteru. Upozornil, že velká část
pracovníků FPE je zaměstnána na celouniverzitních projektech, které končí v roce 2020 a není
jisté pokračování.
Proběhla diskuse o podrobnostech hlasování o daném dokumentu.
Usnesení 4: AS FPE schvaluje Zprávu o hospodaření FPE za rok 2018 v předloženém znění.
Aklamační hlasování 4 (o zprávě o hospodaření 2018)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 15 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
5. Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání
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Dr. V. Sirotek uvedl bod jednání a vysvětlil proces akreditace daného studijního programu.
Program připravila katedra historie.
Dr. D. Benešová se vyjádřila, že komise zaslala panu proděkanovi připomínky, které byly
vypořádány. Komise tedy souhlasí s připraveným usnesením.
Usnesení 5: AS FPE schvaluje předloženou žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání.
Aklamační hlasování 5 (o akreditaci bakalářského studijního programu Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 14 členů, 7 nepřítomno, pro: 14 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
Dr. D. Benešová dále doplnila, že komise doporučuje zaměřovat se spíše na přípravu
magisterských a doktorských studijních programů, než stále rozšiřovat počet oborů.
Doc. N. Morávková se ohradila, že se jedná o základní obor a je potřeba, aby Fakulta
pedagogická nabízela komplexní přípravu učitelů.
Dr. M. Randa zdůraznil, že občanská výchova se na školách stabilně učí a za roky, kdy ji na
FPE nemáme, je v regionu deficit. Nemá dále v plánu rozšiřovat portfolio předmětů.
Dr. J. Stočes zmínil, že to, že občanskou výchovu na ZČU nemáme, vždy vnímal jako veliký
problém. Poptávka ze strany škol v regionu resp. státu je výrazná.

6. Akreditace
Dr. V. Sirotek uvedl, že naše spisy jsou již na NAÚ a jsou tam ustaveny komise na všechny
dodané materiály. Zítra na Radu pro vnitřní hodnocení jde 1. stupeň a dva bakalářské programy
(Speciální pedagogika a Sociální pedagogika).
Dr. M. Randa připomněl, že nebudeme při institucionální akreditaci zastavovat běžící
akreditace jednotlivých programů.
7. Zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění
Doc. P. Mentlík uvedl, že dr. Uhl Skřivanová ho jako předsedu senátu požádala, aby pomohl
řešit situaci v radě oblasti vzdělávání Umění, a přečetl připravené zdůvodnění k usnesení níže:
Oblast vzdělávání č. 31 Umění má 16 tematických okruhů, přičemž okruh a) Hudební umění a
okruh p) Pedagogika a didaktika uměleckého oboru nepokrývá FDU, ale na ZČU pouze FPE.
Konkrétně „okruh p“ FPE pokrývá jak v hudebním, tak výtvarném umění. ROV 31 Umění má
na ZČU 7 členů, z toho 5 je z FDU a 2 z FPE: prof. Bezděk a doc. Kornatovský (viz rozhodnutí
rektora č. 32/2017, které je dosud platné). Doc. Kornatovský již však není delší dobu
zaměstnancem FPE. Od té doby nebyly v této ROV v pedagogice a didaktice výtvarného umění
plně zajištěny zájmy a potřeby FPE. Bohužel, se toto dělo v období, kdy byla připravena a
odeslána sebehodnotící zpráva a další významné dokumenty pro institucionální akreditaci v
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dané OV. Děkan FPE byl na absenci zástupce FPE upozorňován dlouhodobě a opakovaně
vedoucí KVK Dr. Uhl-Skřivanovou. Přesto pokrytí tematického celku „Pedagogika a didaktika
uměleckého oboru“ ve výtvarném umění za FPE v dané ROV zajištěno dlouhodobě není a
složení ROV neodpovídá výše uvedenému rozhodnutí rektora, kdy FPE zde má pouze jednoho
zástupce.
Dr. M. Randa uvedl, že to, že v akreditaci nejsou zastoupeny všechny okruhy, není problém.
Fakulta má v ROV Umění stále dva zástupce. Zaslal děkanovi FDULS návrh na výměnu pana
prof. Kornatovského za pana profesora Gebauera nebo Uhl Skřivanovou a zatím nepřišlo žádné
vyjádření.
Dále proběhla široká diskuse, ve které byl problém znovu několikrát vysvětlován. Bylo
jednoznačně konstatováno, že FPE již delší dobu nemá v uvedené ROV dva zástupce, protože
doc. Kornatovský již není zaměstnán na FPE ani na ZČU. V radě po odchodu z FPE mohl tedy
pouze být jako externí člen. Do diskuse se zapojili dr. M. Randa, doc. P. Mentlík, doc. N.
Morávková, dr. V. Sirotek a dr. T. Jakeš.
Usnesení 6: AS FPE žádá děkana o zajištění zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění tak, aby
složení komise odpovídalo rozhodnutí rektora č. 32/2017 a byly tak zajištěny zájmy FPE. AS
FPE zdůrazňuje význam zastoupení všech tematických oblastí, které jsou pokrývány na FPE v
radách oblastí vzdělávání (ROV) na ZČU, zastoupení jsou zásadní pro rozvoj FPE v rámci
ZČU.
Aklamační hlasování 6 (o o zajištění zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění)
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 15 členů, 6 nepřítomno, pro: 13 členů, proti:
0 členů, zdrželo se: 2 členové
Závěr z hlasování: zápis byl schválen.
8. Informace o stavu rekonstrukce budov (tajemník FPE)
Ing. P. Mičke uvedl, že byly zahájeny přípravné práce před rekonstrukcí budovy Veleslavínova
- musí být hotova do konce roku 2019.
Pokračuje se v projektové dokumentaci rekonstrukce budovy Klatovská - Chodské, proběhlo
jednání s MŠMT. Univerzita v současné době nevlastní budovu, do které by bylo možné se
přesunout během rekonstrukce. Zřejmě se přesuneme do budovy Tylova 59. Objem místností
bude překlopen zřejmě 1:1, návrh připraví tajemník.
Nyní je akutní výměna oken v některých učebnách a řeší se také zatékání do budovy v
prostorách oddělení fyziky.
Dr. J. Kohout vysvětlil, že s opravou střechy je veliký problém. Firma má dle smlouvy obrovské
sankce za každý den prodlení, ale reálně nikdo na ZČU tyto sankce neřeší a firma je v klidu.
Největším problémem je ale zatékání v prostorách oddělení fyziky. Situace se opakuje a přes
opakovaná upozornění situace není řešena.
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Dr. M. Randa řekl, že výměna oken se objevila jako bonus a neví jistě, kdo řeší problematiku
neplnění smlouvy. Je to záležitost na úrovni univerzity. Vedení fakulty na problém opakovaně
upozorňuje.
Doc. P. Mentlík požádal dr. J. Kohouta o přeposlání odkazu na dokument k výběrovému řízení
s tím, že se protahování prací a situaci zatékání v prostorách oddělení fyziky pokusí projednat
s paní kvestorkou.
Doc. N. Morávková apelovala znovu na lepší výstupní kontrolu předání stavby.
Dále proběhla široká diskuse o podrobnostech aktuálních dílčích problémů v rekonstrukci
budov.
9. Informace z vedení FPE
Dr. M. Randa uvedl, že ZČU byla oslovena paní hejtmankou, že by Karlovarský kraj velmi stál
o to, aby ZČU měla v Karlovarském kraji pobočku. Pan děkan vyzval, aby se mu případní
zájemci o výuku v Karlovarském kraji ozvali.
Pan děkan vyjádřil poděkování panu kolegovi Košikovi a týmu Western Stars za skvělou
reprezentaci ZČU v Miláně.
Bc. P. Košik k tomu uvedl, že Western Stars jde správným směrem, problémem je ale zejména
získání finanční podpory na další rozvoj aktivit. Pozval také na Western Stars Day (22. května
v 10:00).

Dr. M. Randa dále připomněl, že se připravuje adaptační motivační kurz AMOS (připravuje
Otevřeno).
Sdělil zprávu z vedení ZČU, že aktuálně vedení univerzity hledá prorektora pro vědu.
Nebyly podpořeny některé projekty, o které jsme žádali v rámci prostředků, které poskytuje
město Plzeň. Výběr projektů k podpoření provedla univerzita sama.
Díky aktivitě dr. V. Sirotka FPE dostane podporu z IP zaměřenou na spolupráci fakult se
středními školami.

10. Různé
Usnesení 7: AS FPE na svém 14. zasedání přijal usnesení schvalující program zasedání, zápis
z minulého zasedání, schvalující rozpočet FPE pro rok 2019, schvalující zprávu o hospodaření
FPE za rok 2018, schvalující předloženou žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání a žádající děkana o zajištění
zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění. AS FPE dále vyslechl informaci o stavu akreditací,
aktuální postup při rekonstrukci budov fakulty a informace z vedení fakulty.
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Aklamační hlasování 6 (o návrhu usnesení z 13. jednání pléna senátu).
Výsledek hlasování: celkem hlasovalo: 13 členů, 8 nepřítomno, pro: 13 členů, proti:
0 člen, zdrželo se: 0 členů
Závěr z hlasování: návrh usnesení z jednání 13. pléna AS FPE byl schválen.
Předseda senátu doc. P. Mentlík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání senátu.

V Plzni dne 15. 5. 2019

Zápis vyhotovil:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
tajemnice senátu

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

Přílohy:
Příloha 1: Hlasovací tabulka z 14. jednání pléna AS FPE
Příloha 2: Usnesení z 14. jednání pléna AS FPE
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Příloha 1: Hlasovací tabulka z 14. 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
Mgr. Filip Frank
Bc. Viola Hampejsová
Bc. Petr Košik
Mgr. Tomáš Průcha
Bc. Natálie Vlasáková
Bc. Jan Walter
Bc. Kateřina Železná
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Příloha 2: Usnesení z 14. jednání pléna AS FPE

Usnesení 1: AS FPE schvaluje program zasedání pléna na 14. zasedání v předloženém znění.
Usnesení 2: AS FPE schvaluje zápis ze 13. zasedání pléna v zaslaném znění.
Usnesení 3: AS FPE schvaluje rozpočet FPE pro rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení 4: AS FPE schvaluje Zprávu o hospodaření FPE za rok 2018 v předloženém znění.
Usnesení 5: AS FPE schvaluje předloženou žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Usnesení 6: AS FPE žádá děkana o zajištění zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění tak, aby
složení komise odpovídalo rozhodnutí rektora č. 32/2017 a byly tak zajištěny zájmy FPE. AS
FPE zdůrazňuje význam zastoupení všech tematických oblastí, které jsou pokrývány na FPE v
radách oblastí vzdělávání (ROV) na ZČU, zastoupení jsou zásadní pro rozvoj FPE v rámci
ZČU.
Usnesení 7: AS FPE na svém 14. zasedání přijal usnesení schvalující program zasedání, zápis
z minulého zasedání, schvalující rozpočet FPE pro rok 2019, schvalující zprávu o hospodaření
FPE za rok 2018, schvalující předloženou žádost o akreditaci bakalářského studijního
programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání a žádající děkana o zajištění
zastoupení fakulty v ROV č. 31 Umění. AS FPE dále vyslechl informaci o stavu akreditací,
aktuální postup při rekonstrukci budov fakulty a informace z vedení fakulty.
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