Zápis č. 19/2019 z 19 jednání AS FEK ZČU
ze dne 27. 3. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; Ing. Petr Janeček,
Ph.D.; Bc. Kateřina Klailová; Ondřej Moša; Bc. Jan Pokorný; doc. Ing. Petra Taušl Procházková,
Ph.D.; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.;
Omluvení senátoři: doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Martin Januška, Ph.D.;
PhDr. Čestmír Jarý; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Ing. Václav Sova
Martinovský; Bc. Hana Tučková;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
(dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 9 senátorů (9 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Posouzení záměru žádosti o institucionální akreditaci ZČU
2. Různé
Místopředseda Čech přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 19. jednání AS FEK.
Následně místopředseda jmenoval skrutátory – senátorku Klailovou a senátora Svobodu.
Předkladatel návrhu usnesení:

Místopředseda AS FEK Ing. Marek Čech

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 19. 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. Posouzení záměru žádosti o institucionální žádosti
Děkanka Krechovská seznámila senátory s postupem připomínkovacího procesu, kdy se
zároveň ten samý den sešla rada oblasti vzdělávání pro ekonomické obory, která prošla
připomínky a jejich vypořádání. Senátorka Egerová doplnila, že připomínky byly na jednání
vyjasněny a proběhla o nich diskuze.
Proděkan Dokoupil informoval, že metodické doporučení hovoří o zprávě za jednotlivé oblasti
vzdělávání v rozsahu do 30 stran, přičemž zde byla snaha toto doporučení dodržet, na straně
druhé jsou oblasti, které s přílohami čítají několik stovek stran.
Děkanka Krechovská dále doplnila, že bylo diskutováno personální zajištění a byla doplněna i
nová docentka.
Senátor Janeček se zeptal, zda by v úvodní části nemělo být doplněno doktorské studium.
Děkanka Krechovská odpověděla, že tato otázka byla diskutována i s docentem Čepičkou jako
osobou odpovědnou za institucionální akreditaci a bylo vyhodnoceno, že pokud je žádost
v rozsahu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, tak v této tabulce
doktorské studium být nemá. Proděkan Dokoupil doplnil, že v části personálií je uvedeno u
příslušných osob garantování doktorského programu.
Místopředseda Čech se zeptal, zda připomínky byly většího rozsahu, či spíše formální. Děkanka
Krechovská odpověděla, že reakce na dokument byla kladná a připomínky spíše k dílčím
záležitostem, například k doplnění nové publikace z roku 2019 u docenta Plevného, doplnění
informací k článkům, zda jde o impaktovaný časopis či o sjednocení názvu projektů tak, aby
obsahovala i čísla. Senátorka Egerová potvrdila, že se jednalo o drobné úpravy spíše
formálního charakteru.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU posoudil předložený záměr žádosti o institucionální akreditaci ZČU a
doporučuje k podání.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Různé
Místopředseda Čech informoval senátory, že od 1. 3. 2019 se stala doktorka Hommerová
prorektorkou, což je neslučitelná funkce pro členy senátu, a tím pádem ji nahradil doktor
Martin Januška, který se z jednání omluvil.
Senátor Janeček informoval senátory, že je dotazován v Chebu na budoucí plány fakulty.
Děkanka Krechovská uvedla, že nyní probíhá snaha zaměřená na mladé sportovce, dále dojde
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k jednání s hejtmankou Karlovarského kraje, v současnosti se rovněž diskutuje o možnosti
zapojení dalších fakult v Chebu, což odpovídá i strategii ZČU, která počítá s tímto regionem.
Senátorka Egerová se zeptala na stipendium za reprezentaci, které je v této souvislosti
zmiňováno, a na to jaká jsou kritéria, jaký bude zdroj financování a jaký je odhad finanční
náročnosti. Děkanka Krechovská odpověděla, že stipendium se odvíjí od míry reprezentace a
o finanční prostředky bude žádáno na Karlovarském kraji a ve výzvě MŠMT.
Dále bylo diskutováno o možnostech aktivit v chebské části fakulty a o nízké účasti studentů
na výuce.
Místopředseda Čech informoval, že další jednání pléna senátu se uskuteční 24. dubna 2019,
přičemž na programu jednání bude zpráva o hospodaření a výroční zpráva za rok 2018 a
rozpočet. Dále poděkoval přítomným za účast na 19. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 28. března 2019.

Zapsal: Bc. Jan Pokorný
Doplnil a schválil: Ing. Marek Čech

3

PŘEHLED USNESENÍ:
19/1

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 19. jednání AS FEK.

19/2

Akademický senát FEK ZČU posoudil předložený záměr žádosti o institucionální
akreditaci ZČU a doporučuje k podání.
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