Zápis č. 25/2019 z 25. jednání AS FEK ZČU
ze dne 27. 11. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; PhDr. Čestmír Jarý;
Bc. Kateřina Klailová; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Bc. Ondřej
Moša; Bc. Jan Pokorný; doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Bc. Hana Tučková;
Omluvení senátoři: doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; Ing. Martin
Januška, Ph.D.; Ing. Václav Sova Martinovský; Ing. Michal Mičík, Ph.D.; Ing. Mgr. Milan Svoboda,
Ph.D.;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, 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. Vyhláška o přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů pro akademický
rok 2020/2021
2. Vyhláška o přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů pro
akademický rok 2020/2021
3. Vyhláška o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro akademický
rok 2020/2021
4. Různé
Předseda Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 25. jednání AS FEK.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátora Jarého a senátora Čecha.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 25. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

1. Vyhláška o přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů pro
akademický rok 2020/2021
Předseda Martinčík uvedl, že všechny vyhlášky o přijímání ke studiu byly kontrolovány PR-P,
z toho důvodu došlo ke zpoždění. Proděkan Dokoupil omluvil děkanku Krechovskou z důvodu
jednání Strategického týmu ZČU a představil vyhlášku o přijímání ke studiu do bakalářských
studijních programů, především změny oproti minulým letům. Dříve docházelo k vypořádání
jen první přihlášky dle priority, nově bude docházet i k vyřízení další přihlášky. Dále není
možné zvýhodňovat jiným průměrem pro přijetí bez přijímacího řízení některé školy, z toho
důvodu je nově hranice pro všechny typy škol stejná, zároveň bylo odstraněno, že se jedná o
výsledky pouze pro aktuální maturanty.
Senátor Čech se zeptal, zda nevadila bonifikace za CŽV. Proděkan Dokoupil odpověděl, že toto
zvýhodnění prošlo PR-P bez připomínek. Senátor Gangur konstatoval, že ve vyhlášce již není
prezenční studium Podnikové ekonomiky a managementu v Chebu, což po prvním kole, které
v loňském roce proběhlo, chápe, ale zároveň upozorňuje, že nebylo otevřeno druhé kolo,
které v minulých letech naplnilo počet těchto studentů v Chebu. Zároveň dodal, že by nebyl
problém, jako v přecházejícím roce, případné malé množství studentů převést do Plzně, což
by bylo problematické, kdyby měl Cheb speciální studijní program. Senátor Kopp se zeptal na
případné důsledky vypsání kapacity prezenční PEM i do Chebu. Proděkan Dokoupil odpověděl,
že by zde bylo možné buď převedení do Plzně či na program MŘ dle priority studenta, ale toto
rozhodnutí padlo na základě diskuze s vedoucími kateder.
Senátor Gangur dále konstatoval, že debata o chebské části fakulty v Karlovarském kraji je
dlouhodobá a intenzivní. Samostatnou otázkou je jak dopadne zapojení Fakulty pedagogické
a Fakulty zdravotnických studií v Karlovarském kraji. Závěrem senátor Gangur dodal, že si
nemyslí, že je správné vyklízet pole v Chebu, zvláště když lze vypsat druhé kolo.
Na začátku bodu přišel senátor Kopp.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských studijních
programech v prvním kole přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

8

Hlasů proti usnesení:

2

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Vyhláška o přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních
programů pro akademický rok 2020/2021
Proděkan Dokoupil představil vyhlášku o přijímání ke studiu do navazujících magisterských
studijních programů a upozornil na změny proti minulým letům. Podobně jako bylo nutné
2

u vyhlášky o přijímání ke studiu do bakalářského studijního programu odstranit zvýhodnění
pro studenty některých středních škol, tak podobná situace nastala i v této vyhlášce. Nově jsou
přijímáni studenti bez přijímacího řízení, pokud splnili hranici studijního průměru v uvedených
studijních oborech pouze dle názvu, nikoliv podle čísla studijního oboru.
Senátor Jarý se zeptal na postup, pokud se přihlásí více studentů, kteří budou přijati bez
přijímacího řízení, než je kapacita studijního oboru či programu, když vyhláška stanovuje, že
fakulta těmto studentům garantuje přijetí. Proděkan Dokoupil uvedl možnost seřazení těchto
studentů dle výsledků. Následovala diskuze na toto téma.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu v navazujících
magisterských studijních programech v prvním kole přijímacího řízení pro akademický rok
2020/2021.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

1

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

3. Vyhláška o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu pro
akademický rok 2020/2021
Proděkan Dokoupil představil vyhlášku o přijímání ke studiu do doktorského studijního
programu, kde došlo k úpravám v článku 3, kdy bude prověřována znalost z cizího jazyka, dříve
byla přímo určena angličtina. Dále motivace uchazeče ke studiu či publikační výstupy jsou
možnou součástí.
Senátor Jarý se zeptal na důvod přesunu přijímacího řízení z června na polovinu května.
Proděkan Dokoupil si nebyl jist důvodem tohoto přesunu, neboť to bylo řešeno proděkanem
Vacíkem.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání ke studiu v doktorském studijním
programu pro akademický rok 2020/2021.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

3

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

4. Různé
Senátor Moša informoval, že komunikoval se správcem budovy o možnosti volného průchodu
vrátnicí při dni otevřených dveří a na začátku akademického roku, když studenti prvního roku
ještě nemají JIS karty. Předseda Martinčík poděkoval za tuto iniciativu.
Předseda Martinčík informoval, že volby do AS FEK proběhly v pořádku a že do lhůty podávání
připomínek nepřišla žádná připomínka, může tedy dojít k vyhlášení konečných výsledků voleb.
Místopředseda Čech se zeptal na metodiku pro psaní kvalifikačních prací a její představení.
Proděkan Dokoupil odpověděl, že metodika je v procesu připomínkování a následně bude
představena akademické obci fakulty. Místopředseda Čech dále upozornil, že na webových
stránkách FEK není rozhodnutí o jmenování současné disciplinární komise a není si jist do kdy
je komise jmenována. Tajemník Pokorný řekl, že disciplinární komise je jmenována do konce
tohoto roku, neboť došlo ke změnám v souvislosti se změnou vnitřních předpisů. Předseda
Martinčík doplnil tuto informaci s tím, že zde byla snaha o změnu funkčního období komise
tak, aby se překrývala s ostatními.
Předseda Martinčík poděkoval přítomným za účast na 25. jednání AS FEK.

V Plzni dne 1. prosince 2019.

Zapsal: Bc. Jan Pokorný
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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PŘEHLED USNESENÍ:
25/1
25/2

25/3
25/4

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 25. jednání AS FEK.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání
v bakalářských studijních programech v prvním kole přijímacího
akademický rok 2020/2021.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání
v navazujících magisterských studijních programech v prvním kole
řízení pro akademický rok 2020/2021.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro přijímání
v doktorském studijním programu pro akademický rok 2020/2021.
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