Zápis č. 04/2014 z 4. jednání AS FEK ZČU
ze dne 21. 5. 2014
P ítomní senáto i: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Mgr.
Radka Součková; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Ing. Radim Špicar; Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.;
JUDr. Ing. David Martinčík; David Ženíšek; Lucie Doubravová; Ing. Lenka Zahradníčková,
Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.;
Ondřej Pelnář
Omluvení senáto i: Martina Mončeková; Jakub Hazda
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová; RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
(3. bod jednání)
P ítomno: 14 senátorů (13 členů AS FEK bylo p ítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Vyhláška č. 5DV/2014 děkana FEK ke 2. kolu přijímacího řízení
2. Informace o stavu přípravy stěhování FEK do budovy v Tylově 59
3. Různé
Předsedkyně Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 4. 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 4. jednání AS FEK.
Celkem p ítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

0

Zdrželo se hlasů:

0

1. Vyhláška č. 5DV/2014 děkana FEK ke 2. kolu p ijímacího ízení

Děkan nejdříve stručně okomentoval vyhlášku č. 5DV/2014, kterou senátoři obdrželi před
jednáním AS FEK s seznámil senátory s důvody vyhlášení 2. kola přijímacího řízení.
Předsedkyně Egerová následně otevřela diskuzi k uvedené vyhlášce. Senátor Tlučhoř
upozornil na formální nedostatky. Proděkanka Kunešová uvedla, že tyto nedostatky již byly
opraveny. Senátor Tlučhoř dále požádal proděkanku Kunešovou o uvedení počtu přihlášek na
obor Management obchodních činností. Ta uvedla, že na uvedený obor s místem studia
v Plzni bylo podáno 204 přihlášek.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje Vyhlášku č. 5DV/2014 děkana
Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na
FEK ZČU na bakalářské studijní programy.
Celkem p ítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO P IJATO.

2. Informace o stavu p ípravy stěhování FEK do budovy v Tylově 5ř

Předsedkyně Egerová požádala senátorku Součkovou o podání informací o stavu přípravy
stěhování FEK do budovy v Tylově 59. Senátorka Součková uvedla, že věc už je v řešení
čtvrtý rok. Nebude vypsáno výběrové řízení na projektanta, ale bude vypsáno výběrové řízení
rovnou na dodavatele. Z toho důvodu je potřeba finalizovat specifikace, protože později již
nebude možné některá specifika měnit. Děkan senátory stručně seznámil s dosavadním
průběhem strategické dislokace FEK a jejím financováním. Výhodou stěhování do nové
budovy je její soběstačnost, protože bude obsahovat kanceláře, posluchárny, učebny,
knihovnu, menzu a další komponenty potřebné ke studiu všechny v jedné budově.
Předsedkyně Egerová otevřela diskuzi. Senátor Ženíšek se zeptal na datum stěhování. Děkan
odpověděl, že by ke stěhování mělo dojít v létě 2016.
Senátorka Ircingová se zeptala, jak je řešeno cestování z Tylovy 59 na Bory a zda by nebylo
lepší přesunout fakultu na Bory. Děkan uvedl, že jediná teoretická možnost je přesunout FEK
do původních prostor FAV, což by bylo spojeno s velmi vysokými náklady.
Senátorka Zahradníčková upozornila, že přesun FEK do Tylovy 59 nikdo neprojednal se
zaměstnanci a studenty FEK.
Senátor Martinčík uvedl, že na předsednictvu AS ZČU byla diskutována dislokace celé ZČU
a bude řešena na příštím jednání pléna AS ZČU.
Senátorka Doubravová se zeptala, zda by nemohla být dotace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy použita na uhrazení nákladů přesunu do původních prostor FAV. Děkan uvedl,
že tyto peníze jsou účelově vázané a nelze je využít jiným způsobem, než na přesun do
Tylovy 59.
Senátorka Ircingová vyjádřila pochybnosti, že se všechny zamýšlené prostory do budovy
v Tylově 59 vejdou. Děkan senátorům promítl zamýšlený prostorový plán budovy Tylova 59.
Senátor Tlučhoř se zeptal, zda je MŠMT schválená knihovna a menza v budově Tylova 59 a
zda nebude nutné toto dofinancovat z interních zdrojů. Děkan uvedl, že podle informací, které
má, by předložená specifikace měla být MŠMT schválena.

Předsedkyně Egerová navrhla odložit diskuzi na příští jednání pléna v červnu a pozvat na toto
jednání hosty z vedení ZČU, kteří by se k dislokaci FEK mohli vyjádřit. Senátoři se shodli na
termínu buď 16. 6. 2014, 17. 6. 2014 odpoledne, nebo 25. 6. 2014 dopoledne.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni bere na vědomí informace o plánované
dislokaci FEK do budovy Tylova 59 a pověřuje předsedkyni AS FEK dojednat termín společného
jednání AS FEK se zástupci vedení ZČU k dané problematice.
Celkem p ítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO P IJATO.

3. Různé

Proděkan Preis vyzval studentskou komoru ke spolupráci v problematice oslovení současných
studentů středních škol. Uvedl, že by bylo vhodné, aby na středních školách prezentovali FEK
nejen vyučující, ale také studenti z řad absolventů příslušných středních škol. Požádal
studentskou komoru o kontakty na studenty, kteří by byli ochotni toto realizovat.
Děkan se vyjádřil k problému vyměření poplatků za navazující studium. Dle nového výkladu
univerzity se do doby studia na navazujícím studiu započítává doba neúspěšného studia na
bakalářském studiu. Děkan uvedl, že v určitých případech je možné studentům na základě
odvolání poplatek prominout. Děkan dále uvedl, že ze strany MŠMT dochází k dalšímu
snížení limitu počtu studentů.
Senátorka Součková uvedla, že v letošním roce dojde ke změně fotografa (nově pan
Vavruška) na promocích z důvodu velkého množství stížností.
Senátorka Doubravová se zeptala, zda si studenti musí vyzvednout posudky ke kvalifikačním
pracím osobně. Proděkanka Kunešová uvedla, že toto rozhodně není pravda a že posudky
budou dostupné na portálu minimálně 5 dní před obhajobou.
Děkan uvedl, že na fakultě proběhlo snížení počtu úvazků a pracovníků v Chebu a seznámil
se současným stavem personálního obsazení v Chebu. Dále děkan uvedl, že souhlasil
s mírným omezením provozní doby knihovny z důvodu možnosti snížení úvazků.
Předsedkyně Egerová poděkovala senátorům a ukončila jednání.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje Vyhlášku č. 5DV/2014 děkana
Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 na
FEK ZČU na bakalářské studijní programy.
Celkem p ítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO P IJATO.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni bere na vědomí informace o plánované
dislokaci FEK do budovy Tylova 59 a pověřuje předsedkyni AS FEK dojednat termín společného
jednání AS FEK se zástupci vedení ZČU k dané problematice.
Celkem p ítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

USNESENÍ BYLO P IJATO.

V Plzni dne 21.5.2014
Zapsal: Ing. Radim Špicar, tajemník AS FEK
Schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK

0

Zdrželo se hlasů:

0

