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Akademický senát
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Zápis z 11. zasedání AS FPE konaného dne 2. 2. 2011
Prezence AS FPE – viz tabulka o hlasování
Přítomno: 14 členů (ne však po celou dobu jednání)
Omluveno: 5 členů
Neomluveno: 0 členů
Hosté: doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., doc. RNDr. Michal
Mergl, CSc., Ing. Vladislav Beránek, doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D., doc. Mgr. Václav
Richtr, CSc., doc. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., Kristýna Bečvářová, Barbora Jindrová, Adéla
Lučanská, Monika Vašíčková
AS FPE ZČU byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Předseda AS FPE RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., přivítal všechny přítomné senátorky,
senátory i hosty a zahájil zasedání Akademického senátu FPE. Na úvod podle volebního
a jednacího řádu AS FPE jmenoval předseda AS FPE dva skrutátory, konkrétně RNDr. Miroslava
Randu, Ph.D., a Mgr. Tomáše Přibáně. Dále přednesl návrh, zda všichni přítomní souhlasí s tím,
aby pozvaní hosté měli možnost na jednání vystoupit. O tomto návrhu se následně hlasovalo.
Hlasování 1 – Návrh, aby pozvaní hosté měli právo vystupovat na jednání AS FPE, byl
jednomyslně schválen.
Následně předseda AS FPE přednesl program jednání pléna v této podobě:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení zápisu a kontrola zadaných úkolů z minulého zasedání AS FPE
Volba členů komise pro volbu děkana FPE
Pravidla tvorby rozpočtu FPE na rok 2011
Aktualizace Dlouhodobého záměru FPE pro rok 2011
Informace o vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FPE
Různé
a. Informace z vedení FPE
b. Informace z AS ZČU
c. Informace ze SK AS FPE

Hlasování 2 – navržený program jednání byl beze změn schválen.
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1. Schválení zápisu a kontrola zadaných úkolů z minulého zasedání AS FPE
Předseda AS FPE dal hlasovat o zápisu z minulého jednání AS FPE ze dne 8. 12. 2010 tak,
jak jej po zapracování připomínek předložil senátu tajemník AS FPE Mgr. Tomáš Přibáň.
Hlasování 3 – zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 8. 12. 2010 byl beze změn přijat.
V podbodě kontrola zadaných úkolů z minulého zasedání AS FPE informoval předseda AS
FPE, že ohledně stížnosti studentů na nevhodné vyjadřování PhDr. Pavla Sitka, Ph.D. (akademický
pracovník Fakulty filozofické ZČU), směrem ke studentům FPE (bylo projednáváno na 9. zasedání
AS FPE), byla celá záležitost projednána a vysvětlena. Dalším úkolem byla pověřena děkanka FPE
a jednalo se o řešení dopisů studentů katedry hudební kultury (KHK). Z tohoto důvodu požádal
předseda AS FPE děkanku FPE o informace k těmto dopisům. Děkanka FPE ve stručnosti shrnula
celou záležitost s tím, že se jedná o dva dopisy. V prvním dopise byla formulována stížnost
především na kvalitu výuky na KHK, vybírání poplatku do dívčího akademického sboru (ĎAS)
a kvalifikovanosti konkrétních vyučujících. Děkanka FPE ujistila, že proběhla jednání nejen
s vedoucím KHK a vyučujícími KHK, ale i se zástupci stěžovatelů a zástupci SK AS FPE. Ujistila
též přítomné, že kompetentnost a odborné renomé vyučujících KHK nejsou zpochybněny a že
nejsou a nebudou tématem jednání se studenty. Za odbornou kvalitu výuky na katedře ručí její
vedoucí. Z jednání též vyplynulo, že se jedná o hlubší a dlouhodobější problém, přičemž to není jen
problém vztahu studentů k činnosti katedry, ale je to i problém vztahů uvnitř KHK. Závěrem těchto
jednání je, že KHK bude první katedrou, na které proběhnou chystané rozhovory vedení FPE
s jednotlivými pracovníky. Dále vedení FPE (na základě osobního rozhovoru s VK) doporučilo
vedoucímu KHK zvýšit podíl jednotlivých pracovníků KHK na řízení katedry, zavést režim
častějších „kontaktních“ porad (doposud informace předávány hlavně pomocí elektronické pošty,
což bylo hodnoceno jako nedostatečné hlavně z pohledu interpersonálních vztahů). Vedení FPE
zároveň bude pečlivě sledovat vývoj na KHK a v obecné rovině zvýší pozornost k umělecké
činnosti.
Druhý dopis měl spíše charakter přání či dotazu a týkal se znovuotevření studijních oborů
Zpěv, Hra na hudební nástroj akordeon, Sbormistrovství. Děkanka FPE k tomu uvedla, že z důvodu
finanční situace FPE dochází k útlumu těchto oborů a společně s vedením KHK se snažili o
záchranu těchto oborů formou převedení uvedených oborů na Ústav umění a designu (UUD), pod
tímto ústavem by obory získaly vyšší koeficient ekonomické náročnosti. Bohužel vedení UUD tento
návrh nepodpořilo, proto vedení FPE o znovuotevření zmíněných oborů v následujícím
akademickém roce neuvažuje. Zdůraznila však též, že vedení KHK má velké zásluhy na vytváření
předpokladů k udržení hudebních uměleckých oborů na ZČU a poděkovala mu za přípravu
podrobných podkladových materiálů.
V následně otevřené diskusi vystoupil především doc. Bezděk, Ph.D., zástupci stěžovatelů
(Vašíčková, Bečvářová, Lučanská, Jindrová), PaedDr. Mach, CSc., Mgr. Nováková, PhDr. Holeček,
Ph.D., doc. Dokoupil, Ph.D., senátor Svoboda, Bc. Kubecová a RNDr. Randa, Ph.D. Byla
diskutována především otázka placení peněz za členství v občanském sdružení ĎAS v návaznosti
na plnění povinného předmětu Sborový zpěv (SBZ), kvalifikovanosti jednotlivých vyučujících,
rušení zapsaných předmětů a hodnocení závěrečného koncertu. Z celé debaty vyplynulo, že je
potřeba vyjasnit souvislost mezi plněním požadavků předmětu SBZ a povinným členstvím v o. s.
ĎAS a záležitost ohledně zrušení zapsaných předmětů v akademickém roce 2009/2010. Tímto
úkolem byla následně pověřena děkanka FPE (viz Usnesení ze zasedání).

2. Volba členů komise pro volbu děkana FPE
V úvodu tohoto bodu uvedl předseda AS FPE, že předseda této komise (PaedDr. Sirotek,
CSc.) se z jednání předem omluvil a návrh členů komise rozeslal zainteresovaným elektronickou
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poštou. Za členy komise byli navrženi: PaedDr. Petr Mach, CSc., a Bc. Zuzana Kubecová. Jelikož
oba s návrhem souhlasili a nebyl vznesen jiný návrh, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování 4 – složení komise pro volbu děkana FPE bylo jednomyslně schváleno.
Následně byla tato komise pověřena úkolem, připravit harmonogram volby děkana FPE ve
shodě s Volebním a jednacím řádem AS FPE ZČU a s tímto harmonogramem seznámit AS FPE na
příštím zasedání.

3. Pravidla tvorby rozpočtu FPE na rok 2011
Předseda AS FPE požádal o úvodní slovo děkanku FPE. Děkanka FPE informovala, že
současný systém financování se jeví jako neefektivní a je potřeba reflektovat změny ve financování
vysokých škol. V minulém roce se FPE potýkala se značnými finančními problémy a nezbytně
došlo k posunu v myšlení akademických pracovníků, zároveň je nutno tento posun podpořit
i faktickými změnami. S tím souvisí i to, že dochází ke změně příjmového portfolia fakulty, které
začíná být pestřejší. Navíc z aktuálního jednání rady rektora ZČU vyplynulo, že se začínají
pozitivně projevovat úsporná opatření přijatá v minulém roce. Ve světle těchto informací lze tvrdit,
že FPE překonala největší krizi, ale nelze spoléhat na větší přísun peněz, naopak je potřeba se z této
krize poučit a nadále pokračovat v zajišťování pestrého příjmového portfolia fakulty. To, že si
fakulta může dovolit přijmout nová pravidla tvorby rozpočtu, dokládá i fakt, že na příkladu
některých kateder (KAT, KNJ, KHI, KCH) lze při úsilí každého pracovníka finanční situaci zlepšit.
V následně otevřené rozpravě požádal předseda AS FPE, aby předseda rozpočtové komise
doc. Vrbík, CSc., přednesl stanovisko komise k tomuto bodu. Doc. Vrbík, CSc. uvedl, že předchozí
pravidla tvorby rozpočtu nebyla ideální, ale ani navrhovaná pravidla nejsou bez chyby. Přesto
komise doporučuje předložený materiál schválit, ale je nutné stanovit postup při nedodržení
vyrovnaného rozpočtu katedry. K tomu se přihlásila děkanka FPE, že navržená pravidla tvorby
rozpočtu primárně řeší, jakým způsobem se budou rozdělovat „dotační“ finance. Pokud nedojde
k nečekaným problémům, mělo by vedení FPE znát přesná čísla v polovině března 2011. Poté dojde
k jednání s jednotlivými vedoucími kateder a bude se požadovat, aby každý vedoucí katedry
předložil projekt financování katedry v roce 2011. Dále upozornila, že rozpočtová rezerva FPE
nebude sloužit jako „finanční polštář“ pro nezodpovědné katedry, ale jako strategická rezerva
k překonání přechodného období. Zároveň je v navržených pravidlech posílena role AS FPE při
rozhodování o čerpání rozpočtu. Na druhou stranu připustila, že se jedná o nová pravidla a dosud
není zcela jasné, jaké budou mít celkové dopady, proto lze tento rok chápat jako pilotní, ale
základní princip vedení FPE nechce opouštět. Jako další vystoupil tajemník FPE s tím, že
předložený návrh pravidel rozpočtu je výsledek práce komise, která byla jmenována děkankou FPE,
a návrh respektuje metodiku ZČU pro rozdělování dotací a řídí se strategickým cílem Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro financování VŠ, přičemž je v souladu s tímto cílem
kladen důraz na přesun od kvantity ke kvalitě. Současně by měla nová pravidla usnadnit dosažení
vyrovnaného rozpočtu. Poté se přešlo k hlasování.
Hlasování 5 - Pravidla tvorby rozpočtu FPE na rok 2011 byla jednomyslně schválena.
Z jednání se omluvila a odešla Bc. Kubecová.

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru FPE pro rok 2011
V úvodu tohoto bodu požádal opět předseda AS FPE o úvodní slovo děkanku FPE. Děkanka
FPE zdůraznila, že předložená aktualizace Dlouhodobého záměru (DZ) FPE pro rok 2011 navazuje
na aktualizaci DZ ZČU a zároveň úzce navazuje na DZ FPE pro období 2011-2015. Vedení FPE by
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chtělo zapojit každého akademického pracovníka do plnění tohoto záměru a dát každému
pracovníkovi vizi jeho působení na fakultě, současně by si měl nalézt způsob plnění cílů DZ FPE.
Dalším cílem je navýšení podílu jiných zdrojů v rozpočtu FPE (projekty, granty,…) a snížení podílu
dotačních zdrojů. Dále je potřeba zlepšit informovanost pracovníků (od ledna vydáván elektronický
bulletin) a studentů (větší využití elektronické komunikace se studijním oddělením).
Poté požádal předseda AS FPE, aby předseda strategicko-krizové komise prof. Viktora, CSc.
přednesl stanovisko komise k tomuto bodu. Komise v obecné rovině doporučuje schválení
předloženého materiálu, ale měla by několik poznámek, které ovšem nebudou měnit znění
předložené aktualizace. Následně prof. Viktora, CSc., přednesl poznámky, které se týkaly kromě
určitých formulací v aktualizaci DZ i toho, že DZ se snaží jen hodnotit místo, aby se snažil
poznávat, dále upozornil, že studenti nemají povinnou výuku, ale přesto hodnotí její kvalitu. Další
poznámka směřovala k tomu, zda dokument nerozšířit o seznam a vysvětlení použitých zkratek.
Děkanka FPE k tomu uvedla, že dokument bude samozřejmě doplněn o seznam použitých zkratek
a většina připomínek byla rovnou respektována. Do otevřené diskuse se postupně přihlásil doc.
Bezděk, Ph.D., doc. Kocurová, Ph.D., doc. Dokoupil, Ph.D., doc. Mergl, CSc., PaedDr. Mach, CSc.
a doc. Vrbík, CSc. Diskutovalo se hlavně o tom, že ve většině strategických dokumentů jsou
uváděny pouze povinnosti vyučujících, ale již nejsou uvedeny jejich práva. Oproti studentům,
u kterých jsou naopak hlavně uváděny jejich práva, a otázka jejich povinností je v pozadí. K této
diskusi podotkla děkanka FPE, že nezastává názor, že by tato věc měla být v aktualizaci DZ,
protože tento dokument by měl obsahovat pouze splnitelné úkoly. V diskusi byla též konstatována
složitost formulace kodexů práv a povinností pedagogů i studentů a velký problém jejich
kompatibility s dalšími vnitřními předpisy a občanským zákoníkem. Neznamená to však, že
v budoucnu by tento úkol neměl být řešen. Na závěr celé debaty vystoupil předseda AS FPE s tím,
že by bylo vhodnější připomínku případně naformulovat do nového Studijního a zkušebního řádu
ZČU, jelikož do 11. 2. 2011 probíhá připomínkové řízení. Poté se přistoupilo k hlasování.
Hlasování 6 - Aktualizace Dlouhodobého záměru FPE pro rok 2011 byla jednomyslně
schválena.

5. Informace o vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FPE
Předseda AS FPE informoval, že na základě ukončení studia člence AS FPE Lucii Džupínové
oslovil náhradníky do studentské komory AS FPE. Kolega Filip Hahn, DiS., dne 11. 1. 2011 a poté
i Simona Slavíková dne 12. 1. 2011 se odmítli ujmout uvolněného mandátu. (Zbývající náhradník
Štěpánka Veruňáková ukončila studium.) Došlo k situaci, kterou volební a jednací řád (VJŘ) AS
FPE popisuje v čl. 19, odst. 1, proto vypsal předseda AS FPE podle čl. 19, odst. 3 doplňovací volby
do AS FPE. Zároveň podle čl. 20, odst. 2 jmenoval volební komisi ve složení: Mgr. Tomáš Přibáň
(předseda volební komise), Miroslav Krbec, Jakub Svoboda. Obecný termín doplňovacích voleb byl
vyhlášen podle VJŘ AS FPE (čl. 21, odst. 1) na dny 14. - 28. února 2011. O bližší podání informací
požádal předsedu volební komise Mgr. Tomáše Přibáně.
Ten uvedl, že volební komise stanovila podle VJŘ AS FPE (čl. 21, odst. 2) konkrétní termín
doplňovacích voleb na datum 15. - 18. února 2011. Přičemž volby proběhnou v následujících
termínech a místech: úterý 15. 2. od 10 do 14 hodin (vestibul Jungmannova ulice), středa 16. 2. od
10 do 14 hodin (vestibul Klatovská třída), čtvrtek 17. 2. od 10 do 14 hodin (vestibul Veleslavínova
ulice) a pátek 18. 2. od 10 do 12 hodin (vestibul Klatovská třída). Dále informoval, že do
stanoveného termínu pro podání návrhů na kandidáty se přihlásily následující osoby:
1. Alena Kašáková - Geografie se zaměřením na vzdělávání, 2. ročník
2. Pavel Kobjakov - Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, 1. ročník
3. Phuong Nguyenová - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, 2. ročník
4. Monika Vašíčková - Zpěv, 3. ročník
5. Markéta Vojtajová - Chemie se zaměřením na vzdělávání, 3. ročník
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6. Různé
a) Informace z vedení FPE
V tomto bodě se slova ujala děkanka FPE, a informovala o proběhlém jednání s vedením
ZČU. Na tomto jednání se diskutovalo o výsledném hospodaření FPE za rok 2010, přičemž
celkový výsledek hospodaření nakonec nedosáhl, tak velkého deficitu, jak se původně
očekávalo, a jsou vidět zřetelné úspory, které byly provedeny v průběhu roku. Dále bylo
dohodnuto, že celkový deficit hospodaření bude rozložen do následujících let, přičemž za
rok 2011 bude splátka tohoto deficitu nulová a od roku 2012 by se přistoupilo
k postupnému splácení uvedeného deficitu. Tento postup byl zvolen po dohodě vedení FPE
a vedení ZČU. Dále se vedení FPE zabývalo, jakým způsobem budou probíhat rozhovory
a hodnocení akademických pracovníků, tato záležitost bude projednána na aktivu
vedoucích kateder dne 16. 2. 2011. V neposlední řadě děkanka FPE informovala o tom, že
neustále probíhají jednání o přidělení především evropských projektů. Pro rok 2011 by se
mělo jednat o projekt ESF Karlovarského kraje, určený na financování provozu
komunikačního střediska v Karlových Varech. Jako další reálný projekt se jeví projekt,
zaměřený na model učitelského studia na ZČU, tento projekt je již připravený a má
podporu vedení ZČU a FPE by měla být garantem celého projektu, do tohoto projektu by
měly být zapojeny i ostatní součásti univerzity, které zajišťují přípravu budoucích učitelů
(FAV, FF). Na závěr zaznělo, že FPE se výhledově zapojí do velkého množství projektů,
a bude proto nutné zvýšené úsilí všech pracovníků.
Z jednání se omluvila a odešla RNDr. Chocholoušková, Ph.D., a doc. Podroužek, Ph.D.
b) Informace z AS ZČU
O podání informací byl požádán doc. Dokoupil, Ph.D. Přítomné informoval o proběhlém
jednání AS ZČU, kde se hlavně diskutovalo o aktuální situaci na Fakultě právnické (FPR)
ZČU, vyvolané rezignací prof. Eliáše na post proděkana. K celé kauze připraví
předsednictvo AS ZČU stanovisko. Dále na jednání zazněla zpráva z rady VŠ, kde byla
projednávána první verze věcného zákona o terciárním vzdělávání. V této verzi se objevuje
pojem excelence, který by měl být zaměřen na pět vybraných VŠ, jež by měly mít výsadní
postavení v celé ČR. V zápise se rovněž objevilo, že SK AS ZČU vyjádřila nespokojenost
s tím, že zástupce SK AS ZČU nedostal místo v komisi kvestora ZČU.
c) Informace ze SK AS FPE
Za SK AS FPE informoval předseda SK AS FPE Krbec, že SK a tým SKVAIP
organizačně zajišťovaly vánoční besídku FPE a dále se podílely na Dnu otevřených dveří
FPE. Zároveň v současnosti řeší velké množství emailových dotazů studentů, které se
většinou týkají studijních záležitostí.
Do otevřené diskuse se přihlásil doc. Mergl, CSc., s poděkováním za zaslané podklady pro
výroční zprávu FPE. Poté se přihlásil PhDr. Holeček, Ph.D. s dotazem, zda v rámci připomínkového
řízení k novému Studijnímu a zkušebnímu řádu ZČU by neměl být dán návrh na zavedení povinné
účasti studentů na seminářích a cvičeních. K tomu bylo konstatováno, že připomínka se samozřejmě
podat může, ale vzhledem k právu veta SK AS ZČU, se nedá příliš očekávat, že by došlo ke
schválení. Závěrečný dotaz položil senátor Svoboda, zda by bylo možné zlepšit pružnost
v rozesílání hromadných emailů, v podobě rozšíření pravomocí na rozesílání tohoto typu emailů na
více osob. Děkanka FPE k tomu vysvětlila, že právo na rozesílání hromadných emailů má pouze
děkan, za kterého to řeší sekretářka. Ke všemu tato možnost informování je využívána jen
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výjimečně a nelze tuto pravomoc rozšířit na další osoby.
Nikdo další se již do bodu Různé nepřihlásil, a proto předseda AS FPE RNDr. Miroslav
Randa, Ph.D., přečetl návrh usnesení ze zasedání, o němž následně proběhlo hlasování.
Hlasování 7 – usnesení z 11. zasedání AS FPE bylo jednomyslně schváleno.
V Plzni dne 8. 2. 2011
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
předseda AS FPE
Přílohy:

Zapsal:
Mgr. Tomáš Přibáň

- hlasovací tabulka z 11. zasedání AS FPE
- usnesení z 11. zasedání AS FPE

Příští řádné zasedání předsednictva AS FPE se uskuteční ve středu 16. února 2011 od 14:00
a zasedání pléna AS FPE se uskuteční ve středu 2. března 2011 od 14:00.
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Příloha 1: hlasovací tabulka z 11. zasedání AS FPE
PhDr. Holeček Václav, Ph.D.
RNDr. Chocholoušková Zdeňka, Ph.D.
doc. PaedDr. Kocurová Marie, Ph.D.
Mgr. Kučera Tomáš
PaedDr. Mach Petr, CSc.
Mgr. Nováková Sylva
doc. PaedDr. Podroužek Ladislav, Ph.D.
RNDr. Randa Miroslav, Ph.D.
PaedDr. Sirotek Vladimír, CSc.
PaedDr. Staněk Jiří, CSc.
prof. PhDr. Viktora Viktor, CSc.
PaedDr. Votík Jaromír, CSc.
doc. Ing. Vrbík Václav, CSc.
Krbec Miroslav
Bc. Kubecová Zuzana
Nguyen Thi Le Xuan
Mgr. Přibáň Tomáš
Sokol Lukáš
Svoboda Jakub

1
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+
X
+
X
+

+ ... pro, – ... proti, O ... zdržel se hlasování, X ... nepřítomen
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2
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+
X
+
X
+

3
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+
X
+
X
O

4
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+
X
+
X
+

5
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
+
X
+
X
+

6
+
+
+
X
+
+
+
+
X
+
+
X
+
+
X
X
+
X
+

7
+
X
+
X
+
+
X
+
X
+
+
X
+
+
X
X
+
X
+
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Příloha 2: Usnesení z 11. zasedání AS FPE
1. Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 2. února 2011 schvaluje:
a) Zápis z 10. zasedání AS FPE konaného dne 8. 12. 2010.
b) Pravidla tvorby rozpočtu FPE na rok 2011.
c) Aktualizaci Dlouhodobého záměru FPE pro rok 2011.
2. Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 2. února 2011 volí:
a) Komisi pro volbu děkana FPE ve složení: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (předseda),
PaedDr. Petr Mach, CSc., a Bc. Zuzana Kubecová.
3. Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 2. února 2011 ukládá:
a) Komisi pro volbu děkana FPE připravit harmonogram volby děkana FPE do příštího
řádného zasedání AS FPE (2. 3. 2011).
4. Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 2. února 2011 bere na vědomí:
a) Informace o doplňovacích volbách do SK AS FPE přednesené předsedou volební komise
Mgr. Tomášem Přibáněm.
b) Informace z vedení FPE přednesené děkankou FPE doc. PaedDr. Janou Coufalovou, CSc.
c) Informace z AS ZČU přednesené předsedou AS ZČU doc. PaedDr. Jaroslavem
Dokoupilem, Ph.D.
d) Informace ze SK AS FPE přednesené předsedou SK AS FPE Miroslavem Krbcem.
5. Akademický senát na svém 11. zasedání konaném dne 2. února 2011 bere na vědomí
a ukládá:
a) Děkance FPE doc. PaedDr. Janě Coufalové, CSc., dořešení stížnosti ve dvou zbylých
nejasnostech na KHK (souvislost mezi plněním požadavků předmětu SBZ a povinným
členstvím v o. s. ĎAS, zrušení předmětů PEZ, TINS, ITA 2,3,4 v akademickém roce
2009/2010).
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