Zápis č. 8/2017 z 8. jednání AS FEK ZČU
ze dne 29. 11. 2017 ve 13:00 v UL 406
Přítomní senátoři: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.;
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA; PhDr. Čestmír Jarý; Kateřina Klailová; JUDr. Ing. David
Martinčík, Ph.D.; Ondřej Moša; Jan Pokorný; Bc. Lucie Pospíšilová; Ing. Mgr. Milan Svoboda,
Ph.D.;
Omluvení senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; Ing. Michaela
Krechovská, Ph.D; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Bc. Alena
Vrbová;
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová (dále v textu bez plných
titulů).

Přítomno: 10 senátorů (9 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise
2. Vyhlášky o přijímání ke studiu do bc. a nmgr. studijních programů pro ak. rok 2018/19
3. Plán realizace strategického záměru
4. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu Správa a rozvoj nemovitostí
5. Různé
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 8. jednání AS FEK.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátora Jarého a senátorku Pospíšilovou a
předložil k hlasování návrh programu jednání.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
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.
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1. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise
Předseda Matinčík připomněl novelizaci disciplinárního řádu, v které byl změněn počet členů
z 3 zástupců akademické části a 3 studentů na 2 členy akademické části, 2 členy z řad
studentů a stejného počtu náhradníků.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU dává děkanovi souhlas ke jmenování
doc. RNDr. Mikuláše Gangura, Ph.D.,
Ing. Pavlíny Hejdukové, Ph.D.,
studenta Jana Pokorného,
studentky Kateřiny Klailové
členy disciplinární komise FEK ZČU pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU dává děkanovi souhlas ke jmenování
PhDr. Milana Jermáře, Ph.D.,
Ing. Dity Hommerové, Ph.D., MBA,
studenta Ondřeje Moši,
studentky Michaely Matouškové
náhradníky disciplinární komise FEK ZČU pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Vyhlášky o přijímání ke studiu do bc. a nmgr. studijních programů pro
ak. rok 2018/19
Proděkanka Kunešová představila strukturu vyhlášek o přijímání ke studiu do bc. a nmgr.
studijních programů pro akademický rok 2018/19 se zpřesňujícími úpravami oproti loňskému
roku.
Senátor Jarý se zeptal na fungování „koeficientu propadovosti“. Děkan Plevný odpověděl, že
tento koeficient není v současné době využíván, ale MŠMT uvažuje jeho zařazení v určité
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specifické podobě. Děkan dále krátce shrnul navrhované koeficienty v ukazateli
K s poukazem na jejich váhu.
V průběhu bodu přišel senátor Dokoupil.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských studijních
programech v prvním kole přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení pro akademický rok
2018/2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

3. Plán realizace strategického záměru
Děkan Plevný seznámil členy Akademického senátu se strukturou Plánu realizace
strategického záměru na rok 2018. Plán obsahuje fakultní cíle, které jsou napojeny na cíle
univerzity. Senát byl dále informován o proběhlém projednání plánu na Vědecké radě FEK a
kolegiu děkana.
V průběhu projednávání tohoto bodu odešel senátor Gangur.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Plán realizace strategického záměru FEK na
rok 2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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4. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu Správa a rozvoj
nemovitostí
Děkan Plevný představil anotaci návrhu záměru akreditace studijního programu Správa a
rozvoj nemovitostí, kdy schválením senátem začíná proces přípravy akreditace. Tento záměr
byl již projednán Vědeckou radou FEK. Dále vysvětlil, že tento studijní program byl již jednou
podán Akreditační komisi, avšak akreditace nebyla udělena. Program je pro navazující
studium a na rozdíl od ostatních studijních programů se jedná o program profesně zaměřený,
přičemž je zamýšlen pro menší počet studentů.
Předseda Martinčík dodal, že vznik programu se odvíjí od zájmu komerční sféry a je
kombinací ekonomických předmětů a předmětů z oblasti stavebnictví, čímž se liší od
obdobného programu v Ostravě, který je spíše orientován na stavební část a v Německu,
který se spíše zaměřuje pouze na ekonomickou část.
Senátor Jarý označil program za přínosný nejen z hlediska financí, ale rovněž prestiže, neboť
přináší nové možnosti.
Senátorka Hommerová vznesla otázku na financování. Děkan Plevný seznámil senát s tím, že
krom klasického financování na studenta, přičemž zatím není zřejmé, v jaké výši by měl být
KEN, je zde příslib finanční pomoci ze strany komerční sféry na minimálně 5 let s následnou
opcí.
Dále se senátorka Hommerová zeptala na délku praxe, neboť v anotaci je uvedeno 6 týdnů a
zda nemá být delší. Děkan Plevný odpověděl, že praxe je povinnou součástí profesního
studijního programu a musí být ještě ověřeno, jaká je požadovaná minimální délka.
Děkan představil zamýšlenou strukturu programu, kdy první semestr by měl být vyrovnávací
pro absolventy odlišných bakalářských oborů. Pokud by byla praxe delší než zmíněných 6
týdnů, musela by být standardní doba studia 2,5 roku. Jedná se o tzv. kombinovaný studijní
program, kdy cca 1/3 předmětů bude zajišťovat zejm. odd. Stavitelství Katedry mechaniky
FAV.
Senátorka Hommerová se zeptala, kde byla anotace již představena. Děkan odpověděl, že
byla projednána Vědecké radě a kolegiu děkana. Dále se zeptala na vyučující z praxe. Děkan
odpověděl, že některé předměty Katedry mechaniky FAV budou přednášeny vyučujícími,
kteří zároveň působí v praxi.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Anotaci návrhu záměru navazujícího magisterského
studijního programu Správa a rozvoj nemovitostí v prezenční formě studia.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

8

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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5. Různé
Senátor Dokoupil se zeptal na fakultní stanovisko na metodiku rozpočtu, ke které bylo
podáno několik připomínek ze strany FEK a část z nich byla zamítnuta.
Děkan Plevný odpověděl, že zůstává mnoho nevyřešených věcí, ale na druhé straně došlo
k posunu. Odůvodnění zamítnutých připomínek má spíše právnický charakter. Celkově však
došlo ke zlepšení metodiky.
Předseda Martinčík uvedl, že další jednání pléna AS FEK se bude konat až v lednu. Poté
poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

V Plzni dne 7. 12. 2017

Zapsal: Jan Pokorný
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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PŘEHLED USNESENÍ:
8/1

8/2

8/3

8/4

8/5
8/6
8/7

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 8. jednání AS FEK.
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU dává děkanovi souhlas ke jmenování
doc. RNDr. Mikuláše Gangura, Ph.D.,
Ing. Pavlíny Hejdukové, Ph.D.,
studenta Jana Pokorného,
studentky Kateřiny Klailové
členy disciplinární komise FEK ZČU pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU dává děkanovi souhlas ke jmenování
PhDr. Milana Jermáře, Ph.D.,
Ing. Dity Hommerové, Ph.D., MBA,
studenta Ondřeje Moši,
studentky Michaely Matouškové
náhradníky disciplinární komise FEK ZČU pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu
v bakalářských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení pro
akademický rok 2018/2019.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu
v navazujících magisterských studijních programech v prvním kole přijímacího
řízení pro akademický rok 2018/2019.
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Plán realizace strategického
záměru FEK na rok 2018.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Anotaci návrhu záměru navazujícího
magisterského studijního programu Správa a rozvoj nemovitostí v prezenční
formě studia.
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