Zápis č. 4/2020 z 4. jednání AS FEK ZČU
ze dne 27. 5. 2020
Přítomní senátoři: PhDr. Čestmír Jarý; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; RNDr. Jan Kopp,
Ph.D.; Ing. Hana Kunešová, Ph.D.; Bc. Ondřej Moša; Ing. et Ing. Miloš Nový; Ing. Alena
Palacká; doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Bc. Jan Pokorný; Zuzana Sabadinová; Ing. Mgr. Milan
Svoboda, Ph.D.; doc. Ing. Petra Taušl Procházková Ph.D.; Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.
Omluvení senátoři: Bc. Miroslav Bluďovský; Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
Přítomní hosté: doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.; Ing. Jan
Tlučhoř, Ph.D. (dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 13 senátorů (11 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna AS FEK usnášeníschopný.
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti FEK ZČU za rok 2019
2. Výroční zpráva o hospodaření FEK ZČU za rok 2019
3. Rozpočet FEK ZČU na rok 2020
4. Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019 děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do
bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok
2020/2021
5. Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 8DV/2019 děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do
navazujících magisterských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro
akademický rok 2020/2021
6. Vyhláška č. 3DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího
řízení pro akademický rok 2020/2021 na bakalářské studijní programy
7. Vyhláška č. 2DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího
řízení pro akademický rok 2020/2021 na navazující magisterské studijní programy
8. Příprava žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Ekonomická a
regionální geografie.
9. Různé
Předseda AS FEK Nový přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 4. jednání pléna AS FEK.
Nejprve předseda AS FEK Nový jmenoval skrutátory – senátora Jarého a senátorku
Kunešovou, poté byl bez připomínek schválen navržený program jednání.
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Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK Ing. et Ing. Miloš Nový

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 4. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1. Výroční zpráva o činnosti FEK ZČU za rok 2019
Děkanka FEK doc. Krechovská seznámila senátory s Výroční zprávou o činnosti FEK ZČU za
rok 2019, přičemž dokument následuje strukturu z minulých let.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Výroční zpráva o hospodaření FEK ZČU za rok 2019
Děkanka FEK doc. Krechovská a tajemnice FEK Ing. Mičudová seznámily senátory s Výroční
zprávou o hospodaření FEK ZČU za rok 2019, podobně jako Výroční zpráva o činnosti, tak
i Výroční zpráva o hospodaření kopíruje strukturu minulých let. Podrobněji diskutována byla
zejména problematika týkající se struktury nákladů v činnostech 1311 a 1111 a vklady do
fondu provozních prostředků jednotlivých kateder FEK.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK ZČU za rok 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

3. Rozpočet FEK ZČU na rok 2020
Děkanka FEK doc. Krechovská a tajemnice FEK Ing. Mičudová seznámily senátory s návrhem
rozpočtu FEK ZČU na rok 2020. Přítomní senátoři se blíže zajímali o clearingové platby, resp.
způsob jejich výpočtu a jejich negativní dopady na rozpočet FEK z důvodu klesajícího objemu
výuky ekonomických předmětů na ostatních fakultách ZČU. V této souvislosti senátoři navrhli
zvýšit počet předmětů vyučovaných katedrami FEK, aniž by to ohrozilo akreditační potenciál
FEK. Zmíněna byla také problematika nárůstu celouniverzitních nákladů a dotace na VaV,
konkrétně její stabilizační a motivační složka přerozdělená na FEK, která vzhledem
k celouniverzitní výši zmíněných složek činí pouze zlomek. Nízká hodnota stabilizační a
zejména motivační složky je přisuzována povaze výzkumné činnosti na FEK, tedy oblasti
sociálních věd. Další diskutovanou otázkou byla alokace prostředků z celkového rozpočtu FEK
jednotlivým katedrám a způsob jejího stanovení.
V rámci diskuze bylo rovněž diskutováno o dopadu nabrání vyššího počtu studentů do
1. ročníku minulého roku s ohledem na směrné číslo. Děkanka FEK doc. Krechovská uvedla,
že rozporovala tyto dopady i vzhledem k okolnostem na jiné fakultě a zvýhodnění
technických fakult, které nejsou negativně hodnoceny při odchylkách od hodnoty směrného
čísla. Zároveň uvedla, že byla pověřena rektorem Holečkem k vytvoření týmu a vedení
diskuzí v rámci dopracování nové metodiky rozpočtu univerzity.
Dorazil senátor Moša a senátor Svoboda.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočet FEK ZČU na rok 2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019 děkanky FEK ZČU – Přijímání ke
studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické
ZČU pro akademický rok 2020/2021
Děkanka FEK doc. Krechovská seznámila senátory s dodatkem č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019
děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě
ekonomické ZČU pro akademický rok 2020/2021. Tento dodatek reaguje na aktuální
okolnosti spojené s mimořádnými opatřeními v souvislosti s předcházením onemocnění
COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu a přijímacím řízením, kdy nebylo možné v původně
zvoleném datu dodat úředně potvrzené dokumenty. Zároveň dochází k rozvolnění informace
o zápisu přijatých studentů do 1. ročníku, a to z důvodů preventivních tak, aby vedení fakulty
mohlo reagovat na další případná opatření, která by vedla k posunutí data.
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Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019 děkanky FEK ZČU –
Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro
akademický rok 2020/2021.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

5. Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 8DV/2019 děkanky FEK ZČU – Přijímání ke
studiu do navazujících magisterských studijních programů na Fakultě
ekonomické ZČU pro akademický rok 2020/2021
Děkanka FEK doc. Krechovská seznámila senátory s dodatkem č. 1 k Vyhlášce č. 8DV/2019
děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na
Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2020/2021, který reaguje podobně jako
Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019 z bodu 4 na aktuální okolnosti.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 8DV/2019 děkanky FEK ZČU –
Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na Fakultě ekonomické
ZČU pro akademický rok 2020/2021.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

6. Vyhláška č. 3DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Druhé kolo
přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na bakalářské studijní
programy
Děkanka FEK doc. Krechovská seznámila senátory s vyhláškou č. 3DV/2020 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na
bakalářské studijní programy. Přítomní senátoři vyjádřili svůj názor týkající se vypsání
druhého kola jednotlivých bakalářských studijních programů, kdy se společně s děkankou
FEK doc. Krechovskou shodli na nevypisování druhého kola pro studijní obor Marketingové
řízení s místem studia v Plzni, a to s ohledem na předložené počty uchazečů na jednotlivé
studijní obory a především z důvodu naplnění kapacit ostatních studijních oborů nejen
v Plzni, ale také v Chebu.
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Dále bylo diskutováno vypsání druhého kola studijních programů s místem studia v Chebu.
Předseda AS FEK Nový se dotázal na vývoj situace v Chebu. Děkanka FEK doc. Krechovská
informovala o proběhlých jednáních s Karlovarským krajem a deklarovanou finanční
podporou fakulty ze strany Karlovarského kraje a města Chebu. Na základě informací o vývoji
situace se senátoři s děkankou FEK doc. Krechovskou shodli na vypsání druhého kola pro oba
nabízené studijní programy v Chebu.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje vyhlášku č. 3DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU –
Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na bakalářské studijní programy.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

7. Vyhláška č. 2DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU – Druhé kolo
přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na navazující
magisterské studijní programy
Děkanka FEK doc. Krechovská seznámila senátory s vyhláškou č. 2DV/2020 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na navazující
magisterské studijní programy. Dotazy ze strany přítomných senátorů se týkaly především
zohlednění nově otevřeného magisterského studijního programu Ekonomická a regionální
geografie v referenčním čísle pro přijímané studenty na FEK. Diskutovány byly také počty
přihlášených do jednotlivých oborů.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje vyhlášku č. 2DV/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU –
Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 na navazující magisterské studijní
programy.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

8. Příprava žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Ekonomická a regionální geografie.
Děkanka FEK doc. Krechovská a proděkan Tlučhoř seznámili senátory s přípravou žádosti
o akreditaci bakalářského studijního programu Ekonomická a regionální geografie. Přítomní
senátoři vznesli připomínky k formální i obsahové stránce jim předloženého materiálu.
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Diskutován byl studijní plán, blíže pak poměr ekonomicky zaměřených předmětů a věd
o zemi, kdy senátoři vyjadřovali vhodnost zařazení více ekonomických předmětů do
studijního plánu. Senátor Kopp připomněl, že je nutné brát v úvahu nejen ekonomické
předměty, ale rovněž dbát na požadavky partnerů z FAV a FPE s ohledem na akreditaci, která
bude procházet systémem institucionální akreditace. Senátor Plevný konstatoval, že oproti
předchozímu programu došlo k navýšení ekonomických předmětů a dále upozornil na různé
způsoby citování v rámci předloženého dokumentu.
Dále byl prostor věnován nesouladu v profilaci některých předmětů vzhledem
k obsahu závěrečných zkoušek a v případě povinně volitelných předmětů z oblasti cizích
jazyků se jednalo o nesoulad mezi doporučeným semestrem a doporučeným počtem kreditů
za jednotlivé ročníky.
Předseda Nový poděkoval děkance Krechovské, že předložila záměr již nyní a senátoři se
mohou vyjadřovat již v průběhu k pracovní verzi materiálu.
Předkladatel návrhu usnesení:

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

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informace o přípravě žádosti o akreditaci
bakalářského studijního programu Ekonomická a regionální geografie.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

9. Různé
Místopředseda Pokorný vznesl dotaz ohledně uskutečnění promocí, senátoři byli děkankou
FEK doc. Krechovskou informováni o současné situaci, kdy je možné očekávat uskutečnění
promocí v podzimním termínu, což souvisí s posunem konání státních závěrečných zkoušek,
zároveň je však nutno brát ohled na další vývoj situace.
Předseda Nový poděkoval přítomným za účast na 4. jednání AS FEK a následně jednání
ukončil.

V Plzni dne 27. května 2020.

Zapsala: Ing. Alena Palacká
Doplnil a schválil: Ing. et Ing. Miloš Nový
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PŘEHLED USNESENÍ:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 4. jednání AS FEK.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5

4/6

4/7

4/8
4/9

Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok
2019.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK ZČU za
rok 2019.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočet FEK ZČU na rok 2020.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019
děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na
Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2020/2021.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 7DV/2019
děkanky FEK ZČU – Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na
Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2020/2021.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje vyhlášku č. 3DV/2020 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
na bakalářské studijní programy.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje vyhlášku č. 2DV/2020 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU – Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
na navazující magisterské studijní programy.
Akademický senát FEK ZČU bere na vědomí informace o přípravě žádosti o
akreditaci bakalářského studijního programu Ekonomická a regionální geografie.
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