Zápis č. 17/2018 z 17. jednání AS FEK ZČU
ze dne 28. 11. 2018
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; PhDr. Čestmír Jarý; Bc. Kateřina Klailová; Ondřej
Moša; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř,
Ph.D.; Bc. Hana Tučková;
Omluvení senátoři: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing.
David Martinčík, Ph.D.; Bc. Jan Pokorný; Ing. Václav Sova Martinovský;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.;
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.; Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. ; (dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 11 senátorů (10 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Vyhlášky o přijímání ke studiu do Bc. studijních programů pro ak. rok 2019/2020
2. Vyhlášky o přijímání ke studiu do NMgr. studijních programů pro ak. rok 2019/2020
3. Plán realizace strategického záměru na rok 2019
4. Informace o vnitřní normě Organizační řád FEK
5. Různé
Místopředseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 17. jednání AS FEK.
Následně místopředseda jmenoval skrutátory – senátora Janečka a senátora Jarého.
Předkladatel návrhu usnesení:

Místopředseda AS FEK Ing. Marek Čech

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 17. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Vyhlášky o přijímání ke studiu do Bc. studijních programů pro ak. rok
2019/2020
Místopředseda Čech informoval členy AS, že se jedná o upravenou vyhlášku na základě
diskuze na minulém jednání pléna a kolegiu děkanky.
Děkanka Krechovská představila změny ve vyhlášce, které se mimo jiné týkají úpravy
podmínek pro absolventy CŽV a kombinovaného studia v Plzni, kde bude nově přijato 15
uchazečů. Následovala krátká diskuse.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu do bakalářských studijních
programů pro akademický rok 2019/2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Vyhlášky o přijímání ke studiu do NMgr. studijních programů pro ak.
rok 2019/20
Děkanka Krechovská představila vyhlášku o přijímání se změnami, tj. úprava podmínek pro
absolventy CŽV a další bonifikace za oceněnou kvalifikační práci a zahraniční stáž. Navíc došlo
k navýšení počtu přijímaných studentů u programu PEM na 120 místa a u SPŘ na 80 míst.
V průběhu dorazil senátor Gangur a doc. Eger. Senátor Gangur ocenil přípravnou práci na
vyhláškách a zmínil případ ČVUT, která přijímá své studenty bez přijímacích testů, což by
mohl být vzor pro FEK. Proděkan Dokoupil zareagoval, že by uchazeči z řad absolventů FEK,
kteří mají zájmem o navazující studium na naší fakultě, neměli mít s přijímacím řízením
problém. Není tedy nutné realizovat další změny nad rámec předložené vyhlášky.
Proděkan Dokoupil a děkanka Krechovská poděkovali senátorům za podnětnou diskuzi na
minulém plénu.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu do navazujících
magisterských studijních programů 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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3. Plán realizace strategického záměru na rok 2019
Děkanka Krechovská informovala senátory, že PRSZ byl projednán na kolegiu děkanky.
V současné době jsou cíle převážně naplňovány.
V průběhu bodu dorazila tajemnice Mičudová.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Plán realizace strategického záměru FEK na
rok 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Informace o vnitřní normě Organizační řád FEK
Děkanka Krechovská informovala členy AS o průběhu přípravy Organizačního řádu FEK, který
byl projednán na kolegiu děkanky, dále s právním oddělením ZČU, které mělo dvě formální
připomínky. Organizační řád FEK vymezuje složky fakulty jako je děkanát, katedry a přesouvá
Centrum podnikání z působnosti KFU na děkanát.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o vydané vnitřní normě Organizační řád FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

5. Různé
Místopředseda Čech se zeptal, zda se někdo z přítomných zúčastnil setkání s kandidátem na
rektora. Senátor Tlučhoř informoval, že kandidát na rektora Holeček s přítomnými diskutoval
o úpravách kampusu či institucionální akreditaci. Doc. Eger seznámil senátory s tím, že
kandidát na rektora Holeček nechtěl na AS ZČU informovat o svém dalším konání v případě
zvolení.
Děkanka Krechovská informovala členy AS o schůzce s vedením ZČU ohledně situace
v chebské části fakulty. Na schůzce byla prezentována analýza této části fakulty a vedení FEK
bylo informováno, že rozhodnutí o fungování chebské části je fakultní záležitost. Děkanka
dále uvedla, že bude vytvořen speciální tým pro fungování a rozvoj chebské části, za tímto
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účelem bude jednáno i s děkanem FST Edlem a děkankou FZS Mauritzovou a se starostou
Chebu. Senátor Gangur se domnívá, že by bylo vhodné zapojení univerzity, bez které budou
veškerá jednání i na úrovni politické problematická, a vyslovil domněnku, že pro univerzitu
není i nadále důležité téma univerzity v Karlovarském kraji. Senátorka Egerová upozornila, že
bude nutná spolupráce s krajem a dalšími politickými činiteli a významnými subjekty.
Senátor Tlučhoř pozval přítomné na vánoční odpoledne s KMO, které se uskuteční
5. prosince 2018 v prostorách před postranním zásobovacím vchodem do budovy UP.
Místopředseda Čech informoval, že další jednání AS FEK ZČU proběhne až v kalendářním
roce 2019 a o jeho termínu budou senátoři včas informováni emailem, tradičně je nutné
sladit termíny kolegií a dalších jednání na půdě FEK ZČU pro zkouškové období a následně LS,
místopředseda dále poděkoval přítomným za účast na 17. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 3. prosince 2018.

Zapsala: Bc. Kateřina Klailová
Doplnil a schválil: Ing. Marek Čech
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PŘEHLED USNESENÍ:
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 17. jednání AS FEK.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu
v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2019/2020.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu
do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok
2019/2020.
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Plán realizace strategického
záměru FEK na rok 2018.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o vydané vnitřní normě
Organizační řád FEK.
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