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Zápis z 8. zasedání AS FPE konaného dne 7. 5. 2008
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 13 členů; Omluveno: 7 členů; Neomluveno: 0 členů
Hosté: Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., PhDr. Jana Vaňková, Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil přivítal všechny přítomné senátory i hosty a zahájil
zasedání Akademického senátu FPE. V úvodu předložil návrh na schválení programu jednání
v následujícím znění:
1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FPE
2. Zpráva o činnosti FPE v roce 2007
3. Informace z vedení FPE
4. Různé
Hlasování 1 – navržený program jednání byl beze změn schválen
Přípravy usnesení z jednání senátu se ujal předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil.

1. Schválení zápisu z minulého jednání AS FPE
V rámci tohoto bodu dal předseda AS FPE hlasovat o zápisu z minulého jednání AS FPE ze
dne 2. 4. 2007, tak, jak jej po zapracování připomínek předložil senátu tajemník AS FPE Jiří
Kohout.
Hlasování 2 – zápis z minulého jednání byl beze změn přijat

2. Zpráva o činnosti FPE v roce 2007
Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová sdělila přítomným, že vedení fakulty tentokrát zpracovalo
zprávu o činnosti podstatně komplexněji, než tomu bylo zvykem v předchozích letech. Zpráva bude
po schválení v akademickém senátu a následném doplnění fotodokumentací vydána v brožované
podobě tak, aby ji fakulta měla k dispozici v dostatečném počtu pro významné hosty na FPE apod.
Náklady spojené s jejím vydáním budou hrazeny ze sponzorského daru.
Proděkanka FPE PhDr. Jana Vaňková paní děkanku doplnila některými konkrétními
informacemi o obsahu předkládaného materiálu a zároveň požádala přítomné senátory, aby ji co
možná nejdříve seznámili s podněty a připomínkami k uvedené zprávě a přispěli tak k jejímu
dalšímu zkvalitnění.
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Po úvodním vystoupení představitelů fakulty zahájil předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav
Dokoupil diskuzi k tomuto bodu jednání. Hned v jejím úvodu vystoupila senátorka Doc. Ladislava
Lederbuchová a upozornila na to, že ve zprávě postrádá některé údaje týkající se publikační činnosti
katedry českého jazyka. Konkrétně jde především o registraci vydaných učebních textů a učebnic.
Chybí rovněž některé informace o členství pracovníků katedry v redakčních radách vybraných
periodik.
Senátor PaedDr. Jaroslav Dokoupil potvrdil, že některé údaje z uvedených oblastí ve zprávě
skutečně nejsou, je to však pravděpodobně dáno tím, že ne všechny katedry dodaly tvůrcům
materiálu s dostatečným předstihem úplné podklady. Varoval zároveň před průtahy spojenými
s případnými výraznými zásahy do předloženého textu zprávy. Senátor Doc. Václav Vrbík vyjádřil
spokojenost s celkovou koncepcí zprávy, a zároveň vyzval k provedení dalších úprav předloženého
textu. Sám připravil několik návrhů na změny některých pasáží materiálu; tyto změny dal
k dispozici tvůrcům zprávy.
Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová poděkovala za přednesené podněty zároveň upozornila na
to, že práci je třeba zkompletovat nejpozději do 15. května, v opačném případě by padla možnost
získat sponzorský dar na plánované vydání zprávy v brožované podobě.
Senátor PaedDr. Vladimír Sirotek upozornil na jisté nesrovnalosti ve zprávě (neuvedení
katedry chemie v přehledu pracovišť FPE, nepřesnosti v přehledu studijních programů a oborů).
Vyjádřil zároveň přesvědčení, že by nebylo vhodné, aby v materiálu bylo uvedeno příliš mnoho
prací z publikační činnosti fakulty; měly by být zmíněny pouze nejvýznamnější práce
z jednotlivých kateder, v opačném dojde k zbytečnému znehodnocení této části zprávy.
Senátor Doc. Václav Vrbík vyslovil opačný názor: Kvalitní publikace by měly být podle něj
registrovány všechny, jde také o reprezentativní kvantitu práce.
S dalšími připomínkami spíše formálního charakteru vystoupil senátor Doc. Karel Rauner,
předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil poté položil zástupcům vedení fakulty dva konkrétní
dotazy týkající se údajů zmíněných ve zprávě (konkrétně: počty přijímaných studentů na obor
Ekonomická a regionální geografie a informace o absolventech studijního programu Přírodovědná
studia ve zkrácené formě). Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová mu odpověděla, že ve zprávě je
uveden počet rozhodnutí o přijetí, z důvodu nezapsání se části přijatých je skutečný počet
nastoupivších studentů pochopitelně menší. Absolventy Přírodovědných studií ve zkrácené formě
jsou pak míněni studenti, kteří do tohoto programu přestoupili z klasických nestrukturovaných
učitelských oborů, byly jim uznány mnohé předměty, a proto mohli studium dokončit dříve.
PaedDr. Jaroslav Dokoupil následně vyjádřil názor, že uvedená formulace by měla být ve zprávě
vhodně přeformulována tak, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním.
Senátoři Doc. Jana Jindrová a PaedDr. Jaroslav Dokoupil následně upozornili na jisté
nepřesnosti týkající se projektů uvedených ve zprávě, doktor Dokoupil zároveň vyzval k tomu, aby
projekty z Grantové agentury Akademie věd (GAAV) byly v materiálu uvedeny v stejném odstavci
jako ty z Grantové agentury České republiky (GAČR). Tento návrh zdůvodnil tím, že GAAV je pro
nás z hlediska rozvoje výzkumu a vývoje na fakultě v podstatě stejně hodnotným zdrojem
významných projektů jako právě GAČR.
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, a proto předseda AS FPE projednávání tohoto bodu
ukončil. Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová přislíbila senátorům, že podněty ke zprávě, které
zazněly na jednání senátu, případně byly podány zástupcům vedení fakulty, budou řádným
způsobem zapracovány do finální verze materiálu. Následně bylo přistoupeno k hlasování o
předloženém textu zprávy.
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Hlasování 3 – Zpráva o činnosti FPE v roce 2007 byla schválena

3. Informace z vedení FPE
Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová v rámci tohoto bodu informovala o průběhu a výsledcích
celostátní konference Strukturované studium učitelství, která proběhla na konci dubna v Srní.
Jednání se zúčastnili zástupci v podstatě všech českých fakult připravujících budoucí učitele i celá
řada dalších významných odborníků. Celá akce by hodnocena velice pozitivně, a to jak po stránce
organizační, tak i obsahové. Vedení FPE v této souvislosti přislíbilo, že se pokusí v příštím roce
uspořádat další konferenci k této důležité problematice. Finanční prostředky na zajištění této akce
bude nutné získat ze speciálních projektů, v žádném případě nebude případné jednání financováno
z provozního rozpočtu naší fakulty.
Předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil seznámil přítomné se svými postřehy z této
významné fakultou pořádané akce. Upozornil přitom na skutečnost, že mezi některými účastníky
jednání byla patrná jistá skepse k samotné myšlence strukturovaného učitelského studia. Celkově
však převažoval názor, že jde o nevyhnutelný proces, s kterým si fakulty připravující budoucí
učitele musí poradit co možná nejlépe. Řada účastníků konference přitom oceňovala výsledky, jichž
v této oblasti dosáhla naše fakulta.
V další části tohoto bodu informovala paní děkanka o snaze pedagogických fakult zabránit
připravované změně zákona o pedagogických pracovnících, jež by umožňovala působit na školách i
učitelům bez patřičného vysokoškolského vzdělání. Předseda senátu doktor Dokoupil doplnil, že
v pondělí 12. 5. proběhne v Brně jednání zástupců akademických senátů pedagogických fakult,
které se touto problematikou zabývá. Z AS FPE se tohoto jednání zúčastní právě doktor Dokoupil a
předseda Studentské komory AS FPE Jakub Svoboda. Pan předseda dále informoval senátory o
stanovisku, které k plánované změně zákona, přijalo vedení FPE, a vyzval přítomné k jeho podpoře.
Senátor Jakub Svoboda oznámil, že uvedenou problematikou se již zabývala jak Studentská
komora AS FPE, tak i Studentská komora AS ZČU. Obě tyto instituce podpořily stanovisko vedení
naší fakulty, a přidaly se rovněž k výzvě představitelů Akademického senátu Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, která na plánované změny rovněž reaguje.
Místopředseda AS FPE PhDr. Václav Holeček následně otevřel problematiku omezení pozice
akademických senátů při správě vysokých škol, o němž se v současné době mluví v souvislosti
s plánovanou Bílou knihou terciárního vzdělávání. Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová upozornila,
že pozice samosprávy vysokých škol je vymezena jiným zákonem než je zákon o pedagogických
pracovnících. Jedná se tedy o dvě principiálně odlišné věci. K samotnému omezení pozice senátů
pak řekla, že se zatím jedná jen o velmi předběžný návrh vycházející z pracovní verze Bílé knihy,
která v tuto chvíli ještě ani není dostupná širší veřejnosti.
Předběžně se počítá s tím, že by akademické senáty měly přijít o část svých pravomocí
v oblasti ekonomické, snížil by se rovněž jejich vliv na volbu rektora či děkana. Změny by se měly
dotknout rovněž zastoupení studentů v samosprávných orgánech univerzit a jejích součástí. Veškeré
úvahy v tomto směru jsou však zatím velmi předčasné, je třeba počkat na obsáhlejší veřejnou
diskuzi k tomuto tématu, která by měla následovat po zveřejnění první verze Bíle knihy na konci
května.
V dalším bloku se paní děkanka zaměřila na to, jak naše fakulta rozvíjí spolupráci
s odbornými institucemi v zahraničí. Informovala senátory o tom že byla připravena významná
kooperace s fakultami připravujícími učitele v polské Bydhošti. V jejím rámci se počítá
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s výměnnými pobyty akademických pracovníků i studentů, spoluprací připřádání různých
konferencí a s dalšími důležitými aktivitami. Podstatné přitom je, že katedra psychologie univerzity
v Bydhošti vydává impaktovaný časopis zaměřený na didaktiku, v němž by v ideálním případě
mohli publikovat nejen pedagogové z naší KPS, ale i zástupci jiných součástí fakulty.
Začala se připravovat rovněž spolupráce s univerzitou v francouzském Besanconu. Tento
projekt souvisí s plánovaným partnerstvím Plzeňského kraje a francouzského regionu France –
Comté. Na přípravě tohoto projektu měla velkou zásluhu i naše fakulta, což se projevilo například
tím, že některá důležitá jednání v této oblasti probíhala právě v prostorách FPE. V rámci uvedené
spolupráce se počítá s tím, že na univerzitě v Besanconu bude zavedena výuka češtiny. Na jejím
zajištění se bude odborně a metodicky podílet katedra českého jazyka naší fakulty. Senátorka Doc.
Jana Jindrová tuto spolupráci velmi uvítala a informovala přítomné o některých možnostech katedry
hudební kultury v této oblasti.
Senátor PaedDr. Jiří Staněk v této souvislosti vystoupil s připomínkou týkající se toho, na co
se při rozvíjení spolupráce s univerzitou v Besanconu zaměřit. Podle jeho názoru bychom měli klást
důraz předně na aktivitu v jazykové a literární oblasti, nikoliv na oblast hudební kultury.
Předseda AS FPE následně uzavřel tuto problematiku a nechal hlasovat o návrhu
vyjadřujícímu podporu stanovisku vedení FPE k plánovaným změnám zákona o pedagogických
pracovnících.
Hlasování 4 – Návrh podporující stanovisko vedení FPE byl schválen
Senátor Jiří Kohout se po tomto hlasování ještě v krátkosti vrátil k uvedené problematice a
vyjádřil přesvědčení, že je nutné, aby se k protestům proti plánovaných změnám přidali vedle
pedagogických fakult i celé univerzity a především vrcholná reprezentace vysokých škol. Děkanka
FPE Doc. Jana Coufalová v této souvislosti informovala o tom, že na nejbližším jednání Rady
vysokých škol bude předloženo stanovisko odrážející tento nesouhlas s připravovanými úpravami
zákona o pedagogických pracovnících. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že je nutné, aby proti těmto
plánům intenzivněji protestovali i zástupci základních a středních škol a široká veřejnost.
Proděkanka FPE PhDr. Jana Vaňková paní děkanku doplnila tím, že negativní stanovisko k
uvažované reformě již přijala i Česká konference rektorů.
Předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil poté ukončil projednávání tohoto bodu.

4. Různé
Místopředseda AS FPE PhDr. Václav Holeček se vrátil k problematice plánovaného omezení
pravomocí akademických senátů, a položil otázku, zda by nebylo vhodné i s ohledem na plánované
jednání zástupců akademických senátů pedagogických fakult, zaujmout k tomuto nějaké stanovisko.
Z následné diskuze vyplynulo, že ze současných velmi kusých informací k tomuto tématu není
možné vyvodit jednoznačné závěry. AS FPE se touto otázkou bude zabývat na svých dalších
zasedáních, kdy už by mělo být v této oblasti jasněji.
Předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil seznámil přítomné s dopisem odborného
asistenta Katedry výpočetní a didaktické techniky Dr. Ing. Jiřího Tomana, v němž zazněla výzva
k posunutí začátku první vyučovací hodiny na 8.25. Tento záměr byl panem doktorem Tomanem
podložen hned několika konkrétními argumenty; vedle známé nechuti většiny studentů k účasti na
ranní výuce sehrálo roli například i špatné fungování počítačové sítě v době před 8. hodinou ranní.
Uvedený podnět vyvolal poměrně širokou diskuzi, v jejímž rámci někteří senátoři návrh
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jednoznačně podpořili (Doc. Ladislava Lederbuchová, PaedDr. Jiří Staněk, Jakub Svoboda), jiní
upozorňovali na to, že posunutí první vyučovací hodiny by mohlo vést k tomu, že by se výuka
přesunula až do pozdních večerních hodin, což by bylo rovněž špatné (Doc. Karel Rauner, Doc.
Jana Jindrová).
Senátorka Monika Buřičová přítomným sdělila, že studentská komora univerzitního senátu
plánuje iniciativu spočívající v tom, že hodina probíhající od 7.30 by byla označena jako nultá, a
bylo by doporučeno ji nerozvrhovat s výjimkou případů, kdy je to bezpodmínečně nutné.
Závěr z diskuze byl, že touto problematikou se na základě podnětů z řad studentů i
akademických pracovníků budou nadále zabývat příslušné orgány v rámci celé ZČU.
Senátorka Doc. Jana Jindrová ocenila skutečnost, že ve zprávě o činnosti FPE za rok 2007
byly uvedeny výsledky Studentské interpretační soutěže. Zároveň informovala o aktuálních
výsledcích letošní ročníku této tradiční akce, kde si podle průběžných výsledků vedou zástupci naší
fakulty opět velmi dobře. Zároveň se zeptala, zda je možné očekávat, že tito úspěšní reprezentanti
naší fakulty budou i nadále podporováni formou mimořádných stipendií.
Proběhla krátká diskuze, z níž jasně vyplynulo, že obdobné aktivity studentů budou i nadále
podporovány. Děkanka FPE Doc. Jana Coufalová přitom vyzvala zástupce kateder, aby podávaly
návrhy na Stipendium města Plzně, Cenu rektora ZČU a další prestižní ocenění, jež je udělováno
nejúspěšnějším studentům ZČU každoročně při slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU.
Předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav Dokoupil následně upozornil na problémy spojené
s obhajobami bakalářských prací u studentů 3. ročníku studijního programu Přírodovědná studia.
Vzhledem k brzkému termínu obhajob je pro studenty nesmírně těžké včas splnit všechny
požadavky dané pro přistoupení k obhajobě Studijní a zkušebním řádem ZČU. Děkanka FPE Doc.
Jana Coufalová uvedla, že si je tohoto problému vědoma, a že se vedení FPE snaží studentům vyjít
vstříc. A to například tím, že jim umožňuje plnění zápočtů a zkoušek až do dne předcházejícímu dni
obhajoby.
Nikdo další se již do bodu Různé nepřihlásil, a proto předseda AS FPE PaedDr. Jaroslav
Dokoupil tento bod jednání ukončil, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat.
Hlasování 5 – usnesení z 8. zasedání AS FPE bylo schváleno
V Plzni dne 9. 5. 2008

PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
předseda AS FPE

Zapsal:
Jiří Kohout

Přílohy: - hlasovací tabulka z 8. zasedání AS FPE
- usnesení z 8. zasedání AS FPE
Příští řádné zasedání AS FPE se pravděpodobně uskuteční ve středu 4. června 2008.
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 8. zasedání AS FPE
PaedDr. Dokoupil Jaroslav, Ph.D.
PhDr. Holeček Václav, Ph.D.
Doc. PhDr. Jindrová Jana, CSc.
PaedDr. Klobouk Tomáš, CSc.
Doc. PaedDr. Kocurová Marie, Ph.D.
Doc. PaedDr. Lederbuchová Ladislava,CSc.
Doc. Dr. Ing. Rauner Karel
PaedDr. Sirotek Vladimír, CSc.
PaedDr. Staněk Jiří, CSc.
Prof. PhDr. Viktora Viktor, CSc.
PaedDr. Votík Jaromír, CSc.
Doc. Ing. Vrbík Václav, CSc.
PhDr. Vyčichlová Ema, CSc.
Mgr. Borárošová Lada
Buřičová Monika
Bc. Groessl Filip
Kavalírová Jana
Kohout Jiří
Svoboda Jakub
Mgr. Vokurková Jana
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+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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Příloha 2: Usnesení z 8. zasedání AS FPE
1. Akademický senát FPE na svém 8. zasedání konaném dne 7. května 2008 schvaluje
a) zápis ze 7. zasedání AS FPE konaného dne 2. 4. 2008
b) Zprávu o činnosti FPE v roce 2007
2. Akademický senát na svém 8. zasedání konaném dne 7. května 2008 podporuje
a) stanovisko vedení FPE k připravované novele zákona o pedagogických pracovnících
3. Akademický senát FPE na svém 8. zasedání konaném dne 2. dubna 2008 bere na
vědomí:
a) informace z vedení FPE
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