Zápis č. 08/2015 z 8. jednání AS FEK ZČU
ze dne 18. 2. 2015
Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur,
Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David
Martinčík; Martina Mončeková; Ing. et Ing. Jiří Pešík; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan
Tlučhoř, Ph.D.; Ing. Lenka Zahradníčková; David Ženíšek
Omluvení senátoři: Jakub Hazda; Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Ondřej Pelnář; Ing. Jitka
Zborková, Ph.D.
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Přítomno: 12 senátorů (9 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.

Program:
1. Aktualizace ADZ na rok 2015
2. Metodika rozpočtu FEK
3. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2014/15
4. Problematika předmětu KPM/TMP
5. Různé
Předsedkyně dr. Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 8. jednáním AS FEK
a seznámila je s navrženým programem jednání. Poté jmenovala 2 skrutátory – senátora
Tlučhoře a senátora Martinčíka a předložila k hlasování návrh programu jednání.

Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 8. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

Na jednání AS se dostavil senátor Gangur.
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1. Aktualizace ADZ na rok 2015
Pan děkan představil dokument, který byl senátorům rozeslán předem, stručně vysvětlil, že
dokument má 3 části, v úvodu jsou formulovány priority DZ, v další části je vyhodnocení roku
2014 a nejdůležitější je třetí část – priority pro rok 2015. Uvedl, že na tvorbě se podíleli
členové vedení FEK, dokument prošel připomínkováním KD.
Na jednání AS se dostavil senátor Pešík.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí informaci předkládanou „Aktualizaci
Dlouhodobého záměru FEK ZČU na rok 2015“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Metodika rozpočtu FEK
Pan děkan vysvětlil, že je předkládaný dokument téměř shodný s loňskou metodikou, loni ho
však předchozí AS odmítl schválit jako obecný bez časového omezení, takže byla Metodika
schválena pouze na rok 2014. Nyní je navržena jako obecně platná, bude platit, dokud
nebude předložen a schválen jiný návrh. Po jednání KD v minulém týdnu dostal děkan
podnět k změně, kterou připravil a přítomným senátorům vysvětlil. Do čl. 2, bod 2. navrhuje
přidat písm. e). Rozpočet kateder by se snížil o odpočet za nadlimitní počet opakovaných
(druhých) zápisů na jednotlivých předmětech katedry.
Na jednání AS se dostavila senátorka Ircingová.
K tomuto návrhu byla následně vedena diskuse, ze které vzešel návrh paní předsedkyně,
zvlášť hlasovat o zařazení bodu 2 e) do čl. 2 Metodiky.
Celkem přítomno senátorů:

12

Hlasů pro:

7

Hlasů proti:

0

Zdrželo se hlasů:

5

Senátoři většinou hlasů odsouhlasili zařazení bodu 2 e) do navržené Metodiky.
Na základě výsledků hlasování pan děkan konstatoval, že předkládá Metodiku rozpočtu FEK,
vč. ustanovení bodu 2 písm. e) ve čl. 2.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje „Metodiku rozpočtu FEK“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

3

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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3. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2014/15
Paní proděkanka Kunešová, která se z důvodu nemoci neúčastnila jednání senátu, připravila
průběžnou analýzu neúspěšnosti studentů v 1. ročnících studia (k datu 18. 2. 2015).
Předsedkyně senátu s touto analýzou seznámila přítomné senátory, upozornila na problém
neúspěšnosti zejména v oboru IM. Z analýzy vyplývá, že na FEK v prvním ročníku k dnešnímu
dni dosáhlo 20 kreditů pouze 168 studentů. Bylo konstatováno, že neúspěšnost studentů se i
přes dílčí kroky vedení fakulty nedaří řešit. Je proto žádoucí, aby vedení fakulty včetně
vedoucích kateder tomuto problému věnovali i nadále významnou pozornost.

4. Problematika předmětu KPM/TMP
Senátorka Boučková informovala přítomné o problémech, se kterými se na ni obrátili
studenti předmětu KPM/TMP. Jednalo se např. o rozporuplné informace o odevzdávání
projektu, problém s termíny zkoušek, atp.
K problému se vyjádřila vyučující tohoto předmětu dr. Ircingová, která zmínila, že na průběh
předmětu Taktický management podniku (KPM/TMP) měly vliv i jiné skutečnosti, které
nemohli vyučující uvedeného předmětu zcela ovlivnit (např. příprava studentů na státní
zkoušku z ekonomie).
Pan děkan potvrdil, že informace o problémech má cca 14 dní, s docentem Vacíkem jednal o
rozšíření termínů, první bude v polovině března, a další v průběhu LS. Pan děkan se seznámil
s hodnocení výuky tohoto předmětu, kritika směřuje především na organizaci a vedení
cvičení tohoto předmětu.
K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse.
Z jednání odešel senátor Gangur.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU žádá děkana FEK o písemné vyjádření k řešení
problematické situace v předmětu Taktický management podniku (KPM/TMP) v zimním semestru
2014/15 do 27. února 2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5. Různé
Předsedkyně Egerová vznesla dotaz na studentské senátory ohledně zavedení
„elektronického“ indexu, požádala senátory o zjištění názorů studentů FEK.
Pan děkan vysvětlil, že fakticky dojde k zrušení „papírového“ indexu a zůstane pouze
evidence v STAG. Pro učitele není papírový index tak důležitý, je to spíše jistota pro studenty.
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Předsedkyně Egerová požádala studentské senátory, aby zvolili zástupce do předsednictva
AS FEK místo Bc. Boučkové, která odjíždí na zahraniční studijní stáž.
Senátor Martinčík informoval o zrušení zasedání AS ZČU dne 25. 2. 2015 z důvodu
nedostupnosti podkladů z MŠMT pro rozpočet na rok 2015. Další jednání AS FEK bude
sjednáno operativně.
Senátor Ženíšek pozval přítomné na veletrh pracovních příležitostí, který se uskuteční 18. 3.
2015 v areálu ZČU na Borech.
Pan děkan informoval, že byly akreditovány 2 volitelné předměty – „zahraniční stáže“ – které
mohou využít studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí (organizovaná pracovní stáž) a dosud měli
po návratu problém se získáním určeného počtu kreditů za ak. rok. Předměty jsou kreditově
ohodnoceny dle délky pobytu.
Předsedkyně Egerová poděkovala senátorům a ukončila jednání.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí informaci předkládanou „Aktualizaci
Dlouhodobého záměru FEK ZČU na rok 2015“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje „Metodiku rozpočtu FEK“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

3

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU žádá děkana FEK o písemné vyjádření k řešení
problematické situace v předmětu Taktický management podniku (KPM/TMP) v zimním semestru
2014/15 do 27. února 2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

V Plzni dne 26. 2. 2015
Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková, tajemnice AS FEK
Doplnila a schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK
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