Zápis č. 22/2019 z 22 jednání AS FEK ZČU
ze dne 2. 10. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; Bc. Hana Tučková; Bc. Ondřej
Moša; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík,
Ph.D.; Ing. Martin Januška, Ph.D.; PhDr. Čestmír Jarý; Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Omluvení senátoři: doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Bc. Kateřina Klailová; Bc. Jan Pokorný;
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Václav Sova
Martinovský;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.;
prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.; doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.; doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.; Ing. Jan
Tlučhoř, Ph.D.; Ing. Hana Kunešová, Ph.D.; RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. (dále v textu bez plných
titulů).
Přítomno: 10 senátorů (9 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Formulace vize ZČU pro strategický plán na období 2021-2025
2. Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020
3. Informace o volbách do AS FEK
4. Různé
Předseda Martinčík uvítal přítomné senátory a hosty.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátora Janečka a senátora Koppa.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 22. 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. Formulace vize ZČU pro strategický plán na období 2021-2025
Paní děkanka Krechovská představila svůj záměr projednat vizi, poslání a strategický plán ZČU
na období 2021 – 2025 na půdě fakulty s celou akademickou obcí na základě pokynu rektora.
Za fakultu máme poskytnout připomínky a doporučení pro tvorbu nové vize naší univerzity.
Proděkan Vacík představil koncept vize ZČU. Popsal postup, jakým postupoval jako proděkan
pro strategii a rozvoj při přípravě podkladů, kde vycházel z aktuální vize, kterou má ZČU pro
rok 2016 – 2020. Ta poskytla jasný rámec pro tvorbu vize na nové období. Klíčový důraz byl
kladen na řízení, výuku, internacionalizaci, celoživotní vzdělávání, výzkum a tvůrčí aktivity,
definici třetí role, externí spolupráci a kontakt s trhem práce.
Senátoři dále diskutovali jaká další doporučení dát budoucímu týmu pro tvorbu vize a strategie
univerzity. Senátor Tlučhoř doporučuje seřadit priority dle hlavního smyslu existence
univerzity od studia a výzkumu a až pak dále přes další prvky, o kterých vize hovoří. Dalším
doporučení je vytvořit jednodušší shrnutí v několika větách, které budou sloužit jako
komunikovaná a úderná část vize.
Senátor Kopp se ptal, zda se zhodnocuje současné plnění vize na úrovni ZČU. Tomuto
hodnocení se věnuje strategický tým na úrovni univerzity.
Finálním výstupem bude přehled oblastí včetně zvýrazněných klíčových slov, které AS FEK ZČU
doporučuje do vize zapracovat prostřednictvím strategického týmu ZČU.
Proděkan Vacík poděkoval za prodiskutování námětů.
Před hlasováním dorazil senátor Januška.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU projednal náměty na vizi ZČU 2021-2025, které jsou v příloze tohoto
zápisu, a doporučuje vedení FEK předložit je vedení ZČU.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020
Děkanka Krechovská seznámila plénum s výsledky přijímacího řízení. V začínajícím
akademickém roce se ukázal výraznější zájem o studium naší fakulty. To se projevilo především
v poměru přijatých studentů, kteří se ke studiu skutečně zapsali.
Fakulta dostála svému závazku univerzitě a nabrala zhruba 732 přepočtených studentů.
Proběhla krátká diskuse senátorů nad výsledky přijímacího řízení.
Počet studentů je na půdě univerzity zásadním tématem. Dle děkanky se prorektorka pro
studium Šedivá bojí toho, aby se počet studentů univerzity nezmenšovala pod 10 000 studentů.
Z tohoto důvodu by nemělo být pro fakultu přítěží, že nabrala více studentů, než se zavázala.
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Záměrem fakulty do příštího roku je udržet si zhruba 700 studentů.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o výsledcích přijímacího řízení na
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.

3. Informace o volbách do AS FEK
Předseda Martinčík připomněl senátorům řádné volby do AS FEK ZČU, které senát vyhlásil
v květnu 2019. Do 29. 10. 2019 je možné podávat návrh kandidátů do rukou členů volební
komise. Veškeré další informace lze nalézt na stránkách AS FEK ZČU na adrese
https://www.fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=ASFEK
Senátoři dále diskutovali s vedením fakulty možnosti informování akademické obce o
nadcházejících volbách a zajištění adekvátní volební účasti především z řad studentů.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o nadcházejících volbách do AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Různé
V bodě různé bylo diskutováno téma přeplnění učeben v prvním týdnu výuky z důvodu vyššího
počtu přihlášených studentů. Děkanka konstatovala, že o situaci ví a vedení fakulty připraví
patřičná opatření pro nadcházející semestr. Děkanka poděkovala za schovívavost vyučujících i
studentů k vzniklé situaci. Senátoři dále diskutovali možnost paralelní výuky či další opatření,
která by v budoucnu podobnému problému předešla.
Předseda poděkoval přítomným za účast na 22. jednání AS FEK a jednání ukončil.
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V Plzni dne 2. října 2019.

Zapsal: Ing. Marek Čech
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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PŘEHLED USNESENÍ:
Akademický senát FEK ZČU projednal náměty na vizi ZČU 2021-2025, které jsou v
22/1
příloze tohoto zápisu, a doporučuje vedení FEK předložit je vedení ZČU.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o výsledcích přijímacího
22/2
řízení na akademický rok 2019/2020.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informaci o nadcházejících volbách do
22/3
AS FEK.
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Koncept vize ZČU na období 2021 – 2025
Poslání - stávající
Chceme být univerzitou moderní a perspektivní, která si správně vymezila pozici ve vysokém školství a
je v rámci ní úspěšná, výrazná a jedinečná. Hlásíme se k tradici kvalitní technické vysoké školy a
současně usilujeme o to, abychom byli uznáváni i jako prosperující otevřená multioborová univerzita,
která zodpovědně plní svou odbornou i celospolečenskou roli. Západočeská univerzita v Plzni má svou
nezaměnitelnou identitu a klade důraz na to, aby byla stabilní a vyváženou institucí, jež cílevědomě
realizuje svou dlouhodobou strategii.
Klíčová slova poslání:
Moderní, úspěšná, jedinečná, multioborová, stabilní vyvážená.
Doplnit – co chybí:
Pro koho má existovat: partner podnikatelských subjektů, neziskových organizací i organizací ve
veřejném sektoru,…
Komu poskytuje své produkty: studentům i zájemcům o celoživotní vzdělávání,…
Flexibilita: reaguje na výzvy současné epochy a flexibilně se přizpůsobuje vývojovým trendům.

Vize ZČU 2025
Řízení
Systém řízení ZČU se opírá o moderní prvky zahrnující parametry kvality, sdílení a přenos informací,
jasně vymezené způsoby a styly komunikace. Nedílnou součástí řízení je práce s rizikem, evaluace a
autoevaluace, transparentnost v rozhodování a medializace postojů a směrů dalšího rozvoje. Při řízení
jsou respektovány pozice všech zúčastněných, studentů, pracovníků i externích zainteresovaných
složek. Řízení vychází z respektování samosprávy jednotlivých součástí s jasně vymezenými
kompetencemi a odpovědnostmi. Řízení ZČU vychází z naplňování strategických priorit ZČU. Důležitým
prvkem řízení je zodpovědná práce se zdroji s prioritou udržitelnosti.
Výuka
ZČU se opírá o kvalitní vyučující a studenty, kteří vyučují a studují v akreditovaných studijních
programech, které odpovídají potřebám a požadavkům současné i budoucí praxe. Studium probíhá ve
všech stupních (bakalářský, magisterský, doktorský). Absolventi ZČU a zaměstnavatelé poskytují aktivní
zpětnou vazbu, na jejímž základě jsou studijní plány upravovány a zlepšovány. ZČU je
internacionalizována, disponuje cizojazyčnými studijními programy, ve kterých studují zahraniční
zájemci, se zahraničními partnerskými institucemi rozvíjí společné studijní programy. ZČU je vnímána
jako instituce poskytující celoživotní vzdělávání, systém nabízených kurzů je atraktivní, reaguje na
požadavky praxe a zvyšuje uplatnitelnost absolventů na budoucím trhu práce.

Výzkum a jiné tvůrčí aktivity
V&V je realizován za spolupráce akademických pracovníků a studentů Ph.D. Je koncipován jako
interdisciplinární, otevřený zapojení tuzemských a zahraničních odborníků. ZČU má jasně vymezené
směry své excelence, které selektivně rozvíjí. Hybnou silou realizace výzkumných aktivit jsou výzkumné
týmy. ZČU je otevřenou institucí spolupracující s mezinárodními partnery, získávající, upevňující a
sdílející jedinečné know-how. Výstupy V&V jsou přenositelné do praxe a reflektují požadavky současné
doby a přitom je respektováno duševní vlastnictví ZČU. ZČU se umisťuje na předních místech
v hodnocení výzkumných institucí. Zdroje pro aktivity V&V jsou aktivně navyšovány projektovou
činností.
Třetí role
ZČU je pevnou součástí Plzně a západočeského regionu, je vnímána jako centrum kvalitní vzdělanosti,
je vyhledávána pro svoje jedinečné know-how, které zprostředkovává zájemcům. Má pevnou kulturu
založenou na etice, čestnosti, transparentnosti a společenské odpovědnosti. Je atraktivním
zaměstnavatelem motivovaných zaměstnanců a špičkových odborníků. Vychovává absolventy, kteří šíří
její dobré jméno v pozicích, které zastávají. Aktivně komunikuje se všemi složkami veřejného života. Je
nositelkou hodnot, které rozvíjejí kvalitu života.
Spolupráce a vnější vztahy
ZČU je otevřenou institucí s globální působností, s jasně vymezeným regionálním zakotvením. ZČU je
otevřena spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi tuzemskými i zahraničními všech stupňů
vzdělání (univerzity, vysoké školy, střední školy základní), s podnikatelskými subjekty tuzemskými i
zahraničními, s neziskovým sektorem i s veřejným sektorem. ZČU sama tuto spolupráci aktivně
vyhledává, rozvíjí a upevňuje. V interním prostředí je spolupráce jednotlivých součástí realizována na
bázi mezioborové kooperace ve výzkumu, výuce a při řešení projektových úkolů. ZČU spolupracuje se
zaměstnavateli svých absolventů, otevírá své prostředí jejich názorům a usnadňuje zapojení svých
absolventů do profesní kariéry. Spolupráce se středními školami umožňuje získávat motivované
budoucí studenty, kteří jsou připraveni zvládat budoucí zátěž a kteří zodpovědně plní své studijní
povinnosti. ZČU má propracovaný systém mediálního působení na veřejnost a komunikuje své
názorové platformy pro potřeby odborné i širší veřejnosti.
Klíčová slova vize:









ZČU je v roce 2025 multioborovou špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí.
Při řízení jsou respektovány pozice všech zúčastněných (stakeholders).
ZČU se opírá ve svých výukových aktivitách o kvalitní vyučující a kvalitní studenty, pro
které nabízí dostatek akreditovaných studijních oborů.
ZČU je internacionalizována, zahraniční studenti mohou studovat v cizojazyčných studijních
programech.
Absolventi mají uplatnitelnost na stávajícím i budoucím trhu práce.
ZČU má vymezeny směry své excelence.
Kultura ZČU je založena na etice, čestnosti, transparentnosti a společenské odpovědnosti.
ZČU má efektivní systém mediálního působení.

Doporučení:
Vize by měla být doplněna sloganem, který bude propojovat vizi s institucí ZČU v plánovacím období.

