Zápis č. 6/2008 ze 6. jednání AS FEK ZČU v Plzni
ze dne 8. 10. 2008
Přítomní senátoři: Bc. Pavla Boháčová, Ing. Josef Červený, Ph.D., doc. PaedDr. Ludvík Eger,
CSc., Bc. Lucie Elhotová, Ing. Venuše Fišerová, RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., Ing. Dita
Hommerová, Ph.D., MBA, Ing. Hana Kunešová, Bc. Lukáš Lev, doc. Dr. Ing. Miroslav
Plevný, Bc. Jan Sladovník, Mgr. Radka Štruncová, Ing. Jiří Vacek, Ph.D., doc. Ing. Emil
Vacík, PhD., Ing. Andrea Žejdlová
Omluvení senátoři: Nikola Pantovič
Přítomní hosté: doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., Ing. Bohuslav
Šimek, doc. Ing. Jiří Skalický, CSc., A. Fořtová.
Přítomno: 15 senátorů, ne však po celou dobu jednání. AS FEK byl po celou dobu
jednání pléna usnášeníschopný.
PROGRAM:
1. schválení programu 6. jednání AS FEK
2. aktualizace DZ FEK ZČU do roku 2010 - rok 2008
3. obsazení funkce proděkana pro projektovou činnost a rozvoj
4. podmínky přijímacího řízení na FEK ZČU pro rok 2009/10
5. zástupce FEK do Rady VŠ
6. informace ze SK AS FEK
7. různé
Předsedkyně AS FEK přivítala přítomné senátory a hosty. V úvodu jednáni byli určeni
skrutátoři pro 6. jednání AS FEK: Bc. Lucie Elhotová a Mgr. Radka Štruncová. Z tohoto
a následujících jednání v zimním semestru 2008/09 je omluven senátor Pantovič z důvodu
půlroční zahraniční stáže.

Ad 1) Schválení programu 6. jednání AS FEK
Usnesení:
AS FEK schvaluje předložený program 6. jednání AS FEK.
Přítomno: 14 členů AS FEK
Hlasování: 14 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
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Ad 2) Aktualizace Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2010 – rok 2008
Děkan FEK v krátkém úvodním slovu zdůraznil, že v uplynulých týdnech a měsících bylo již
vše podstatné v diskusích k tomuto dokumentu řečeno a že jej po zapracování připomínek
předkládá ke schválení AS FEK.
Senátor Vacek rozdělil své připomínky na věcné a na připomínky k diskusi. Dále podotkl, že
Aktualizaci DZ senát ze zákona schvalovat nemusí. Dále zdůraznil skutečnost, že o
Aktualizaci DZ pro rok 2008 by se nemělo hlasovat v říjnu 2008. Vedení fakulty by se dle něj
mělo zabývat přípravou Aktualizace DZ pro rok 2009 s dostatečným časovým předstihem.
Na jednání se dostavil senátor Plevný, který rovněž podpořil názor, že by se Aktualizace DZ
na rok 2008 neměla schvalovat v říjnu 2008. Podle něj se jedná jen o formální akt. Zdrží se
hlasování.
Senátor Vacík v návaznosti na předchozí názory vyjádřil myšlenku nahlížet na Dlouhodobý
záměr a jeho aktualizaci jako na strategický dokument, který je třeba tvořit podle vybrané
metodiky a pečlivě připravit do následujících let.
Předsedkyně AS FEK znovu shrnula celý proces schvalování Aktualizace DZ v uplynulých
měsících. Připomenula krátkou lhůtu k prostudování 1. verze dokumentu v červnu, četné
formální nedostatky doplněné 2. verze předložené k elektronickému hlasování v červenci,
zastaralé pasáže převzaté z aktualizací DZ z let 2004 a 2006, které přetrvaly ve 3. verzi
předložené k elektronickému hlasování v srpnu. Nyní dva dny před jednáním AS FEK byla
senátorům zaslána 4. verze, ve které byly zapracovány všechny její připomínky. Předsedkyně
AS FEK připomenula přítomným, že senát však nemá právo dokumenty tvořit nebo před
hlasováním měnit, příprava dokumentů je úkolem vedení fakulty. Úkolem senátu je o
předložených dokumentech hlasovat, senát pouze může dokument schválit nebo neschválit,
senátoři nemají povinnost sdělovat důvody svého rozhodnutí při hlasování. Předsedkyně dále
vysvětlila, proč se znovu zdrží hlasování: považuje za nevhodné schvalovat dokument, který
má být aktualizací na rok 2008, na začátku posledního čtvrtletí roku 2008, dokument měl být
schválen v červnu a podle toho měl být připraven. Předsedkyně dále uvedla, že své názory na
dokument a proces jeho schvalování sdělila také na posledním kolegiu děkana. Kolegium
děkana nebylo seznámeno s poslední verzí dokumentu, což u důležitého strategického
dokumentu, který se týká celé FEK, nepovažuje za správné.
Děkan podotkl, že předchozí verze, které se zásadně nelišily od předložené poslední, prošly
Kolegiem děkana, a navíc Kolegium je pouze poradním orgánem děkana a je na něm, zda ho
využije či nikoliv.
Senátor Červený navrhl ukončit diskusi senátorů a přejít k hlasování.
Usnesení:
AS FEK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2010 – rok 2008.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 7 pro, 0 proti , zdrželi se 8 – Usnesení nebylo přijato.
Senátor Sladovník podotkl, že za SK AS FEK může říci, že Studentská komora nemá žádných
námitek proti zpracované verzi Aktualizace DZ FEK ZČU pro rok 2008 a že je nutno začít
pracovat s předstihem na Aktualizaci verze pro rok 2009.
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Senátor Plevný uvedl, že v době, kdy vznikal původní materiál Dlouhodobého záměru FEK
ZČU, byl členem vedení a spolupodílel se na jeho tvorbě. Může tedy zhodnotit, že v původní
verzi byly nepřesnosti a jednalo se o „průkopnickou verzi“. Z tohoto důvodu by se neměla
připravovat Aktualizace DZ FEK ZČU pro rok 2009, ale měla by se připravit jakási celková
revize podle standardní metodiky zpracování strategického dokumentu platného např. do roku
2012/13.
Proděkan Pavlák souhlasil a obeznámil přítomné s úmyslem realizovat marketingový výzkum
na FEK, z jehož výsledků vyplynou důležité závěry pro přípravu budoucího strategického
dokumentu.
Senátor Vacek navrhl zpracovat „akční programy“ k Dlouhodobému záměru pro příslušný
rok.
Ad 3) Obsazení funkce proděkana pro projektovou činnost a rozvoj
Děkan FEK seznámil senát se svým záměrem jmenovat proděkana pro projektovou činnost a
rozvoj a požádal dle příslušného paragrafu VŠ zákona senátory, aby se k tomuto záměru
vyjádřili. Zdůvodnil potřebnost funkce proděkana pro projektovou činnost a rozvoj a
představil kandidáta Ing. Jana Tlučhoře jako schopného a pracovitého člověka.. Zároveň
vyjádřil politování nad tím, že někteří senátoři, kteří rovněž dostali nabídku na výkon funkce
proděkana, ji v minulosti odmítli. Děkan to považuje na projev jejich neochoty pracovat pro
fakultu s vyšším nasazením a převzít příslušnou odpovědnost.
Senátorka Hommerová k vyjádření děkana uvedla, že to, že někteří senátoři a další pracovníci
FEK odmítli funkci proděkana, neznamená, že nejsou ochotni pracovat pro fakultu s vyšším
nasazením. Například práce v AS FEK a funkce senátora je činností a funkcí dobrovolnou a
neplacenou s cílem podporovat rozvoj fakulty.
Senátor Plevný zmínil nepřijatelnost Otevřeného dopisu děkana FEK akademické obci.
Jmenovité obviňování jednotlivých senátorů proto, že se nezúčastnili elektronického
hlasování, není správné. Senátoři tím vyjádřili nesouhlas s předkládaným dokumentem, což
jim umožňuje VJŘ AS FEK, neboť podle VJŘ AS FEK je neúčast v elektronickém hlasování
považována za nesouhlas s usnesením. Při zvažování nabídky některým pracovníkům na
funkci proděkana dotyční zřejmě zvažovali i své schopnosti, ambice a časové možnosti. I
v případě nepřijetí nabídky na výkon funkce proděkana však pracovník může pracovat pro
fakultu dobře a kvalitně. Senátor Plevný zároveň upozornil, že Ing. Tlučhoř by měl v prvé
řadě dokončit doktorské studium, což má význam nejen pro jeho samého, ale i pro celou
fakultu. Tento názor podpořil také senátor Gangur.
Usnesení:
AS FEK bere na vědomí obsazení Ing. Jana Tlučhoře do funkce proděkana pro projektovou
činnost a rozvoj.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 15 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
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Ad 4) Podmínky přijímacího řízení na FEK ZČU pro rok 2009/10
Děkan FEK představil podmínky přijímacího řízení na FEK ZČU pro rok 2009/10, které
obsahují podstatnou změnou oproti uplynulým rokům, kterou je návrh proděkana Nového,
aby studenti byli v chebské části přijímání bez přijímací zkoušky.
Následovala krátká diskuse k otázce rozdílné úpravy přijímacího řízení v plzeňské a chebské
části FEK. Senátor Červený z pozice tajemníka FEK informoval, že v minulém přijímacím
řízení absolvovalo přijímací zkoušku pouze 30 studentů. Senátorka Fišerová upozornila na
problém s přijímacím řízením na kombinované studium. Senátoři Gangur, Červený,
Sladovník, Vacík a Štruncová se ve svých vystoupeních vyjádřili k různým aspektům a
problémům souvisejícím s přijímacím řízením bez přijímací zkoušky resp. způsobům
doplnění znalostí z matematiky a cizích jazyků v průběhu 1. ročníku formou placených kurzů.
Senátor Vacík doporučil, aby v následujících letech byla u zahraničních uchazečů o studium v
českém jazyce ověřena i úroveň znalostí češtiny.
Tohoto bodu programu se zúčastnila i studijní referentka paní Fořtová, která byla připravena
zodpovědět dotazy k organizaci přijímacího řízení (proděkan pro studium Ing. et Ing. Nový
byl omluven).
Usnesení:
AS FEK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FEK ZČU v Plzni v ak. roce
2009/10.
Přítomno: 13 členů AS FEK
Hlasování: 12 pro, 0 proti , zdrželi se 1 – Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Volba zástupce FEK do Rady VŠ
Předsedkyně AS FEK Kunešová informovala přítomné, že od ledna 2009 začíná nové tříleté
funkční období v Radě vysokých škol. Každá fakulta může mít v tomto orgánu 1 svého
zástupce, kterého schvaluje fakultní akademický senát a následně AS ZČU. AS FEK obdržel
2 návrhy na zástupce do RVŠ: navrženi byli doc. Ing. Milan Hrdý, PhD. a doc. Ing. Emil
Vacík, PhD. Předsedkyně dále vysvětlila možné způsoby schvalování zástupce, které
konzultovala s JUDr. Podolou a navrhla postupovat formou tajného hlasování.
Usnesení:
AS FEK schvaluje tajné hlasování při schvalování zástupce FEK do Rady VŠ.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 13 pro, 0 proti , zdrželi se 2 – Usnesení bylo přijato.
Dále proběhlo schválení komise pro počítání hlasů při tajném hlasování.
Usnesení:
AS FEK schvaluje za členy komise pro tajné hlasování o zástupci FEK do Rady VŠ pro
období 2009-2011 senátory Hommerovou, Vacka a Lva.
Přítomno: 15 členů AS FEK
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Hlasování: 15 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
Přítomný host proděkan dr. Pavlák byl požádán, aby vylosoval, v jakém pořadí se
o kandidátech bude hlasovat. Na základě losování bylo určeno, že nejdříve proběhne tajné
hlasování o doc. Hrdém. Pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, bude
hlasování ukončeno, pokud nezíská nadpoloviční většinu hlasů, proběhne tajné hlasování o
druhém kandidátovi.
Při tajném hlasování získal doc. Hrdý 7 hlasů od přítomných 15 senátorů, nebyl tedy
schválen. Následovalo tajné hlasování o druhém kandidátovi doc.Vacíkovi, který získal 8
hlasů, tj. požadovanou nadpoloviční většinu přítomných senátorů.
Výsledek tajného hlasování o zástupci FEK do RVŠ:
AS FEK schválil za zástupce FEK do Rady VŠ pro období 2009-2011 senátora doc.Vacíka,
pro kterého při tajném hlasování hlasovalo 8 z 15 přítomných senátorů.
Ad 6) Informace ze Studentské komory AS FEK
Senátor Sladovník informoval o organizaci setkání se studenty. Senátorka Boháčová
informovala o přípravě setkání studentů Erasmu (3. 12. od 17.00).

Ad 7) Různé
Bod Různé otevřel děkan fakulty, který vznesl dotaz, jak vypadá situace ohledně pracovního
materiálu týkajícího se rozpočtových pravidel FEK na rok 2009, který se zavázal předložit do
30. září 2008 doc. Vacík za rozpočtovou komisi AS FEK.
Senátor a předseda rozpočtové komise AS FEK doc. Vacík poté informoval přítomné o práci
rozpočtové komise na návrhu rozpočtových pravidel FEK na rok 2009 a o vytvoření konceptu
nových rozpočtových pravidel. Rozpočtová komise s tímto materiálem seznámí senátory na
krátkém jednání komise ve středu 15.10. 2008 od 12.30 hod. v HJ-210 (před jednáním kolegia
děkana).
Předsedkyně AS FEK informovala přítomné o termínu příštího řádného jednání AS FEK,
které je plánované na středu 12. 11. 2008 od 10.30 hod. v HJ-210. Proděkan dr. Pavlák
upozornil přítomné, že v tento den se od 12.00 koná rektorské volno z důvodu slavnostního
jednání Vědecké rady ZČU.
Předsedkyně dále požádala děkana FEK, zda by mohl na listopadovém jednání AS FEK
informovat senát o závěrech auditu k projektu SEES pro Karlovarský kraj. Dále požádala
děkana FEK, aby v souladu se schválenými Pravidly průběžné kontroly hospodaření FEK
informoval na listopadovém jednání AS FEK o výsledcích hospodaření FEK za období leden
až září 2008. Dále požádala děkana FEK, aby všechny materiály, které bude v budoucnu
předkládat senátu, zasílal nejpozději týden před jednáním senátu. Předsednictvo AS FEK
podle došlých materiálů bude připravovat program jednání AS FEK a senátoři budou mít více
času na prostudování materiálů a jejich případné konzultování na katedrách.
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Usnesení:
AS FEK schvaluje předložený program 6. jednání AS FEK.
Přítomno: 14 členů AS FEK
Hlasování: 14 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
AS FEK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2010 – rok 2008.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 7 pro, 0 proti , zdrželi se 8 – Usnesení nebylo přijato.
Usnesení:
AS FEK bere na vědomí obsazení Ing. Jana Tlučhoře do funkce proděkana pro projektovou
činnost a rozvoj.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 15 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
AS FEK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FEK ZČU v Plzni v ak.roce
2009/10.
Přítomno: 13 členů AS FEK
Hlasování: 12 pro, 0 proti , zdrželi se 1 – Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
AS FEK schvaluje tajné hlasování při schvalování zástupce FEK do Rady VŠ.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 13 pro, 0 proti , zdrželi se 2 – Usnesení bylo přijato.
Usnesení:
AS FEK schvaluje za členy komise pro tajné hlasování o zástupci FEK do Rady VŠ pro
období 2009-2011 senátory Hommerovou, Vacka a Lva.
Přítomno: 15 členů AS FEK
Hlasování: 15 pro, 0 proti , zdrželi se 0 – Usnesení bylo přijato.
Výsledek tajného hlasování o zástupci FEK do RVŠ:
AS FEK schválil za zástupce FEK do Rady VŠ pro období 2009-2011 senátora doc.Vacíka,
pro kterého při tajném hlasování hlasovalo 8 z 15 přítomných senátorů.
V Plzni, 8. 10. 2008

Zapsala: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Příloha č. 1: Informace o výsledcích dvou elektronických hlasování, které se konaly
v červenci a srpnu 2008.
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Příloha č. 1:
Informace o výsledcích dvou elektronických hlasování, které se konaly v červenci a
srpnu 2008
První elektronické hlasování probíhalo v termínu od 1.7. 2008 do 15.7. 2008.
Usnesení:
AS FEK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2010 – rok 2008.
Počet senátorů s právem hlasovat: 12
Hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 5 – Usnesení nebylo přijato.

Druhé elektronické hlasování probíhalo v termínu od 11.8. 2008 do 31.8. 2008.
Usnesení:
AS FEK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FEK ZČU do roku 2010 – rok 2008.
Počet senátorů s právem hlasovat: 12
Hlasování: pro 4, proti 4, zdrželi se 3 (1 senátor souhlasil „podmíněně“, tento termín však
VJŘ AS FEK nezná) – Usnesení nebylo přijato.
Poznámka:
Senátoři Boháčová, Elhotová, Lev a Sladovník v období od absolvování státních bakalářských
zkoušek do zápisu na navazující magisterské studium měli dočasně pozastavený mandát a
proto nemohli v červenci a srpnu hlasovat.
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