Zápis č. 16/2018 z 16. jednání AS FEK ZČU
ze dne 7. 11. 2018
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; PhDr. Čestmír Jarý;
Bc. Kateřina Klailová; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; Ondřej Moša; Bc. Jan Pokorný; Ing. Petra Taušl
Procházková, Ph.D.; Ing. Václav Sova Martinovský; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Jan
Tlučhoř, Ph.D.; Bc. Hana Tučková;
Omluvení senátoři: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.;
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. (dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 15 senátorů (11 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Rozpočtová úprava
2. Vyhlášky o přijímání ke studiu do Bc. a NMgr. studijních programů pro ak. rok 2019/20
3. Vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro ak. rok 2019/20
4. Různé
Místopředseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 16. jednání AS FEK.
Následně místopředseda jmenoval skrutátory – senátora Janečka a senátora Pokorného. Dále
navrhl doplnění programu o bod 3) Vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního
programu pro ak. rok 2019/20.
Předkladatel návrhu usnesení:

Místopředseda AS FEK Ing. Marek Čech

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 16. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Rozpočtová úprava
Tajemnice Mičudová představila změny v rozpočtu jednotlivých kateder, které se odvíjí od
vedení a oponování kvalifikačních prací mimo katedru, pod kterou student spadá, a dále od
Erasmus výuky v ZS. Jedná se o vnitřní přesuny peněžních prostředků.
V průběhu přišel senátor Gangur.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočtovou úpravu pro rok 2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

15

Hlasů pro usnesení:

15

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 2019/20
Místopředseda Čech konstatoval, že vyhlášky byly přílohou. Dále děkanka Krechovská
připomněla výsledky auditu, jehož výsledky vytýkají automatické přijímání absolventů CŽV.
Pro možnost zapracování připomínek budou vyhlášky bodem příštího jednání, které se na
základě domluvy členů AS uskuteční 28. 11. 2018, místo původně plánovaného senátu, který
se měl konat 12. 12. 2018.
Proděkan Dokoupil upozornil na změnu článku 5, odst. 3, který mění automatické přijímání do
kombinovaného studia absolventů CŽV, nově dojde k nutnosti podání přihlášky jako u
ostatních přihlášených, tj. do konce března.
Následovala diskuze o možnostech další bonifikace a její spravedlnosti. Proděkan Dokoupil
zmínil bonifikaci za praxi, v případě udělení bodu za CŽV se jedná o skryté zvýhodnění. Senátor
Tlučhoř zmínil případ FPR, kde existuje bodová bonifikace absolventů CŽV.
Proděkan Dokoupil dále seznámil senátory s článkem 8, kdy je v Plzni založena kombinovaná
forma ve výši 40 uchazečů. Místopředseda Čech prezentoval dotaz předsedy Martinčíka, zda
se nejedná o protichůdnou aktivitu proti CŽV. Senátor Jarý předpokládá jako reakci snížení
počtu studentů v Chebu, které ještě více zhorší situaci v chebské části. Senátorka Egerová
zmínila možnost ztráty studentů, kteří by jinak šli do Plzně. Dodává, že do Plzně by to mohlo
ale přivést další studenty, kteří jsou nyní ochotni jít studovat například do Klatov. Téma je
nutné dále strategicky diskutovat na vedení fakulty.
Výsledkem diskuze byla úprava počtu studentů v kombinované formě a bonifikace CŽV.
V průběhu bodu odešli senátorky Hommerová, Taušl Procházková a senátor Gangur.
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Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro přijímání ke studiu
v bakalářských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení pro akademický rok
2019/2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Dále byla diskutována otázka vyhlášek pro přijímání ke studiu v navazujících magisterských
studijních programech. Děkanka Krechovská zopakovala, že i zde je nutné sladit výsledky
auditu s textem vyhlášky. Senátor Tlučhoř navrhl skládání testu pro studenty CŽV, kteří navíc
budou bonifikováni. Dále byla zmíněna nutnost správné propagace.
Senátor Svoboda v průběhu bodu odešel.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro přijímání ke studiu
v navazujících magisterských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení pro
akademický rok 2019/2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

3. Vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro
ak. rok 2019/20
Proděkan Dokoupil seznámil senátory se změnami, které se týkají změny místnosti a vypuštění
přílohy č. 1 obsahující témata kvalifikačních prací. Dále informoval o snížení předpokládaného
počtu přijatých studentů z 25 na 15.
Senátor Tlučhoř se zeptal na požadavek osvědčení o absolvování certifikované zkoušky
z českého jazyka. Děkanka Krechovská řekla, že je zapotřebí se více otvírat zahraničí u nových
doktorských studijních programů. Byly diskutovány možnosti o dalším rozvoji doktorského
studia směrem k zahraničním studentům.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro přijímání ke studiu
v doktorském studijním programu pro akademický rok 2019/2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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4. Různé
Místopředseda Čech se zeptal na základě výstupů z jednání ve studentské komoře AS FEK ZČU
na současný stav specializací u navazujícího magisterského studijního programu Podniková
ekonomika a management. Senátorka Egerová vysvětlila důvody a dodala, že možné změny
jsou v následujícím období, kdy budou připravovány nové studijní programy pro akreditační
řízení. Děkanka Krechovská dodala, že je zde rozdíl 2 předmětů. Situaci komentoval i senátor
Tlučhoř z pozice vedoucího katedry.
Senátorka Egerová dále zmínila změny ve státnicových okruzích, které budou jednotné pro
obě specializace.
Na závěr bylo místopředsedou shrnuto, že je nutné zaměřit se na lepší komunikaci
navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika a management a jeho
podmínek a lépe současným i budoucím studentům vysvětlit, jak specializace funguje. Byl
konstatován i deficit navazujícího oboru zaměřeného více na marketing, který bude řešen
v dalších kolech akreditačního řízení.
Poslední zasedání v kalendářním roce se bude konat 28. listopadu, na programu budou mimo
jiné vyhlášky studijních programů.
Místopředseda Čech poděkoval přítomným za účast na 16. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 13. listopadu 2018.

Zapsal: Bc. Jan Pokorný
Doplnil a schválil: Ing. Marek Čech
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PŘEHLED USNESENÍ:
16/1

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 16. jednání AS FEK.

15/2

Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočtovou úpravu pro rok 2018.

16/3

16/4

16/5

Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro
přijímání ke studiu v bakalářských studijních programech v prvním kole
přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro
přijímání ke studiu v navazujících magisterských studijních programech v prvním
kole přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o přípravě podmínek pro
přijímání ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok
2019/2020.

5

