Zápis č. 20/2017 z 20. jednání AS FEK ZČU
ze dne 22. 2. 2017
Přítomní senátoři: Bc. Zdeněk Bečka; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; RNDr. Jiří Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David
Martinčík; Jan Pokorný; Bc. Olga Šlechtová Sojková; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D;
Omluvení senátoři: Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.; Ing.
Miroslav Pavlák, Ph.D.; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Soňa Štěpničková; Bc. David
Ženíšek
Neomluven: Tadeáš Jindra, DiS.
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová; Ing. Mgr. Radka Součková
(dále v textu bez plných titulů)

Přítomno: 9 senátorů (AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný)
Program:
1. Vyhláška o přijímání ke studiu do doktorského studijního program pro ak. rok
2017/18 (dobíhající studijní program)
2. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2016/2017
3. Informace o nové metodice posuzování žádostí o akreditace studijních programů
Národním akreditačním úřadem
4. Informace o novelizaci vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na novelizace vnitřních
předpisů univerzity
5. Různé
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 20. jednáním AS FEK.
Následně předseda jmenoval skrutátory - senátora Tlučhoře a senátora Gangura. Poté
předložil k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 20. 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. Vyhláška o přijímání ke studiu do doktorského studijního program pro
ak. rok 2017/18 (dobíhající studijní program)
Děkan představil vyhlášku, která byla senátorům rozeslána dne 14. 2. 2017. Stručně vysvětlil
rozdíl mezi přijímáním do dobíhajícího a nového studijního programu a důvod vzniku
vyhlášky. Předseda dodal, jak vznikla situace, že v současné době má fakulta dva doktorské
studijní programy – nově akreditovaný program a zároveň program dobíhající.
Senátorka Egerová vznesla 3 podstatné námitky. První se týkala skutečnosti, že v současné
době má doktorský studijní program, kterého se týká uvedená vyhláška, stejného garanta
jako nový doktorský program, do kterého budou přijímáni studenti v akademickém roce
2017/18. Senátorka upozornila, že uvedené je v rozporu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o
standardech pro akreditace ve vysokém školství ze dne 24. srpna 2016 a případným
schválením vyhlášky dochází k porušení platných právních předpisů. Dále upozornila, že
témata disertačních prací pro přijímání do daného doktorského studijního programu pro
akademický rok 2017/18 nebyla projednána ani schválena Oborovou radou ani Vědeckou
radou Fakulty ekonomické, což je opět v rozporu s čl. 68 (Poslání oborové rady) Studijního a
zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni. V neposlední řadě upozornila i na
problematické personální zabezpečení uvedeného programu, kde u dvou předmětů je stále
uveden akademický pracovník, který již dva roky na fakultě nepůsobí. Děkan uvedl, že z textu
vyhlášky je patrné, že mohou být přijati pouze uchazeči, kteří již dříve absolvovali významnou
část doktorského studia, která jim může být uznána. To se týká zejména předpokladu značné
rozpracovanosti disertační práce. Proto by bylo zavádějící do vyhlášky uvádět jakákoliv
rámcová témata disertačních prací, protože uchazeč musí doložit rozpracovanost tématu, na
kterém již pracuje. Protože ve vyhlášce z uvedených důvodů žádná rámcová témata uvedena
nejsou, logicky nemůže dojít k rozporu s čl. 68 (Poslání oborové rady) Studijního a
zkušebního řádu ZČU v tom smyslu, že by byla uvedena rámcová témata neprojednaná a
neschválená Oborovou radou ani Vědeckou radou Fakulty ekonomické. O přijímání
rozhoduje přijímací komise a ta posoudí, zda uchazeč má předpoklad tento studijní program
úspěšně ukončit do doby ukončení platnosti jeho akreditace. Problematika stejného garanta
na obou doktorských programech je záležitost, která bude muset být řešena, nicméně
nesouvisí s navrhovanou vyhláškou, protože tento problém zde existuje fakticky již od
schválení akreditace nového doktorského studijního programu v létě 2016, tedy i bez této
vyhlášky, a její schválení proto nemůže samo o sobě zapříčinit porušení právních předpisů.
K problému zmíněných dvou předmětů doktorského studia zařazených pod KPM děkan sdělil,
že tyto předměty v minulosti zabezpečované doc. Vacíkem již nejsou nabízeny, nicméně je
nelze z databáze STAG vymazat, protože ve studijním programu stále mohou být studenti,
kteří tyto předměty absolvovali a mají je tedy zařazeny ve svém individuálním studijním
plánu.
Na základě následné diskuse byl v původním návrhu vyhlášky upraven text odstavce 3 písm.
e) týkající se tématu disertační práce, které je uchazeč povinen dodat k přihlášce.
Poté předseda AS FEK nařídil hlasování.
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Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Vyhlášku č. 2DV/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU
"Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P6208 Ekonomika a management ve
studijním oboru 6208V086 Podniková ekonomika a management v akademickém roce 2017/2018
na FEK ZČU“
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

6

Hlasů proti usnesení:

1

Zdrželo se hlasů:

2

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2016/2017
Proděkanka Kunešová seznámila přítomné s výsledky jednotlivých předmětů v uplynulém
semestru. Předměty, které byly problémové v minulých letech se nyní výrazně zlepšily.
V tomto smyslu zůstává problémová stále matematika, kde je zhruba 50% úspěšnost a jazyky,
zejména nižší úroveň angličtiny, kde je také velká propadovost. Dále zmínila celkově velkou
propadovost na kombinovaném studiu.
Senátorka Egerová k tomuto bodu poukázala na vztah propadovosti a financí a z toho
vyplývající nutnost řešit propadovost studentů s pracovišti zajišťujícími tuto výuku, neboť
největší problémy jsou právě na předmětech, které jsou mimo kompetence naší fakulty.

3. Informace o nové metodice posuzování žádostí o akreditace studijních
programů Národním akreditačním úřadem
Předseda informoval přítomné senátory, o současné podobě metodiky posuzování žádostí o
akreditace SP. Poukázal zejména na skutečnosti, že každý vyučující musí mít za posledních
pět let nejméně tři publikace vztahující se k vyučovanému předmětu a to v kvalitě
odpovídající zvyklostem v daném oboru. Dále poukázal na to, že vedení fakulty musí v brzké
době vypracovat koncepci, jaké programy a v jaké podobě akreditovat. K tomuto bodu
nebyla další diskuse.

4. Informace o novelizaci vnitřních předpisů fakulty v návaznosti na
novelizace vnitřních předpisů univerzity
Předseda informoval přítomné o probíhající novelizaci předpisů na celouniverzitní úrovni a
uvedl, že novelizaci fakultních předpisů bude provádět nový senát a to ihned na počátku
svého funkčního období. Pravděpodobně by měl být vytvořený vzor od univerzity a dle něj se
budou upravovat příslušné fakultní předpisy. Tajemnice fakulty Součková uvedla, že všem
senátorům pošle k připomínkování návrhy nových vnitřních předpisů ZČU.

5. Různé
V tomto bodu neprojednávali senátoři žádné záležitosti.
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Na závěr předseda AS FEK poděkoval senátorům za práci odvedenou pro AS v tomto
funkčním období a ukončil jednání.

V Plzni dne 27. 2. 2017

Zapsala: Bc. Olga Šlechtová Sojková
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík
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