Zápis č. 15/2016 z 15. jednání AS FEK ZČU
ze dne 23. 3. 2016
Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina Kabátová; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; Ing.
Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík; Martina Mončeková; Ing. Miroslav
Pavlák, Ph.D.; Bc. Olga Sojková; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D
Omluvení senátoři: Jakub Hazda; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
Neomluven: Bc. David Ženíšek

Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Ing. Hana Kunešová, doc. PaedDr. Ludvík Eger,
CSc., doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D., doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
(dále v textu bez plných titulů)

Na začátku jednání bylo přítomno 10 senátorů: Bc. Boučková, Dr. Egerová, doc. Gangur, Ing.
Ircingová, sl. Kabátová, Dr. Kopp, Dr. Martinčík, Bc. Sojková, Ing. Součková, Ing. Tlučhoř
AS FEK byl v době hlasování usnášeníschopný.

Program:
1. Informace o reakreditaci DSP
2. Návrh nového navazujícího studijního oboru Ekonomická a regionální geografie
3. Návrh nového navazujícího studijního oboru Řízení a správa nemovitostí
4. Změna volebního a jednacího řádu AS FEK
5. Jmenování členů disciplinární komise fakulty
6. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2015
7. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2015
8. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2015/2016
9. Různé

Předseda dr. Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 15. jednáním AS FEK a
představil nové senátory: Jana Koppa, který nahradil Lenku Šimonovou (vzdala se mandátu
z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou) a Olgu Sojkovou, která nahradila Ondřeje
Pelnáře (vzdal se mandátu z důvodu zanechání studia). Poté informoval senátory, že od doby
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jednání předsednictva a návrhu programu dnešního jednání vyvstaly další důležité body,
které je nutné projednat. Proto navrhuje změnu programu – viz výše. Zároveň omluvil
nepřítomnost pana děkana na začátku jednání z důvodu účasti na jednání VR ZČU.
Z tohoto důvodu bylo upraveno pořadí navrhovaných bodů k jednání. Následně předseda
jmenoval skrutátory - senátora Gangura a senátorku Boučkovou. Poté předložil k hlasování
návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 15. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1. Informace k reakreditaci DSP
Proděkan pro VaV doc. Eger informoval o připravené reakreditaci doktorského studijního
programu. V návrhu jsou obsaženy tři zásadnější změny – změna názvu oboru na Ekonomika
a management (původně Podniková ekonomika a management), dále prodloužení délky
studia na 4 roky a zavedení kreditního systému. Garantkou zůstává prof. Dvořáková.
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí zprávu doc. Egera o připravované
reakreditaci doktorského studijního programu.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Návrh nového navazujícího studijního oboru Ekonomická a regionální
geografie
Předseda předal slovo vedoucí katedry KGE doc. Matuškové a garantovi navrhovaného oboru
doc. Dokoupilovi. Doc. Matušková uvedla, že katedra KGE připravila nový navazující studijní
obor, který navazuje na již existující bakalářský studijní obor. Uvedla, že se KGE snažila
propojit tento obor s ekonomickými disciplínami, zhruba 30 % kreditů zahrnují předměty
dalších kateder FEK, což bylo s katedrami projednáno. Nicméně návrh půjde do pracovní
skupiny akreditační komise pro geovědy, proto musí být převaha geografických disciplín.
Garant oboru připravil analýzu ekonomické náročnosti studijního oboru a výsledkem je, že již
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u počtu 20 studentů by byl kladný, je to obor s KEN 1,65. Uchazeči by se měli být z
řad absolventů ERG bakalářského studia, absolventů FPE i dalších VŠ v ČR.
Dále vedoucí KGE a garant obor zodpověděli několik otázek senátorů týkajících se přijímací
zkoušky (bude standardní jako na další obory FEK), uplatnění absolventů (ve veřejné správě i
podnicích, v regionálním rozvoji, v oblasti životního prostředí, zaměření na němčinu, tj.
uplatnění v přeshraniční spolupráci atp.).
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU projednal a bere na vědomí návrh nového
navazujícího studijního oboru Ekonomická a regionální geografie.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Z jednání odešla doc. Matušková.
Na jednání se dostavil děkan Plevný.

3. Návrh nového navazujícího studijního oboru Řízení a správa
nemovitostí
Děkan představil nově navrhovaný studijní obor. Na jeho zajištění se podílí fakulta FAV,
katedra mechaniky. Na financování se bude podílet firma InterCora, s kterou bude uzavřena
dlouhodobá smlouva. Navrhovaný garant je doc. Gangur.
Senátorka Egerová se zeptala navrhovaného garanta, zda má takto postavený obor šanci
projít u akreditační komise. Senátor Gangur odpověděl, že vidí jisté riziko v tom, že to není
obor přesně v oblasti Systémové řízení a informatika. Děkan odpověděl, že je to mezifakultní
obor, tj. je problém, kam ho zařadit, ale navrhuje o akreditaci požádat, neboť bude končit
funkční období stávající akreditační komise a po platnosti nového vysokoškolského záměru
bude vše jinak.
Senátorka Egerová dále uvedla několik připomínek formálního charakteru.
Senátorka Boučková vznesla dotaz na uplatnění absolventů, dle jejích zkušeností mají
problém u přijímacích pohovorů, že nejsou technici ani ekonomové. Děkan odpověděl, že je
to někdy neznalost a nepřesnost v popisu pracovních míst od personálních pracovníků firem.
Z jednání odešla senátorka Ircingová a Kabátová.
Na jednání se dostavili senátorka Mončeková, Krechovská a senátor Pavlák.
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Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU projednal a bere na vědomí návrh nového
navazujícího studijního oboru Řízení a správa nemovitostí a doporučuje zvážit změnu názvu tak,
aby lépe odpovídal názvu studijního programu.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4. Změna volebního a jednacího řádu AS FEK
Předseda AS FEK konstatoval, že důvodem změny volebního a jednacího řádu AS FEK je velmi
časté opakování doplňovacích voleb z důvodu rozdělení volebních částí na Plzeň a Cheb.
Návrh byl připraven ve spolupráci s odborem OLP ZČU.
Senátoři konstatovali, že tento problém již byl podrobně řešen na minulých jednáních AS FEK,
proto nebyla další diskuse.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů návrh změny Volebního a jednacího řádu
Akademického senátu Fakulty ekonomické ZČU.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5. Členové disciplinární komise
Proděkanka Kunešová uvedla, že studenty do disciplinární komise oslovila senátorka
Boučková a ti se svým jmenováním souhlasí. Navržení akademičtí pracovníci byli členy této
komise již v minulosti a souhlasí s dalším působením.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje návrh děkana na jmenování
Doc. RNDr. Mikuláše Gangura, Ph.D.,
Ing. Pavlíny Hejdukové, Ph.D.,
PhDr. Milana Jermáře, Ph.D.,
studenta Jana Pokorného,
studentky Veroniky Vokurkové,
studentky Kateřiny Klailové,
členy disciplinární komise FEK ZČU pro období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018.
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Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Z jednání odešel senátor Gangur.

6. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2015
K předložené zprávě vznesli senátoři několik formálních připomínek.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok
2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7. Výroční zpráva o hospodaření FEK za 2015
Dále byla předložena Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2015. Senátoři nevznesli
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK za rok
2014.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Z jednání odešla senátorka Egerová a senátor Pavlák.

8. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2015/2016
Paní proděkanka Kunešová prezentovala výsledky studia ZS ak. roku 2015/2016.
Konstatovala, že výsledky se oproti minulému roku výrazně zlepšily. Počet ukončení studia
v průběhu a po prvním semestru bakalářského studia je nižší a v jednotlivých dříve
problematických předmětech, např. SMP, TMP, EK1 klesla propadovost. Předmět
s nejhoršími výsledky na FEK je v tomto semestru předmět ZM1, přesto že byl v letošním
roce nabízen volitelný předmět Seminář k základům matematiky 1. Proděkanka uvedla, že
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problém byl v minulých letech také s Angličtinou, testování úrovně jazykových znalostí
organizované UJP se v letošním roce neosvědčilo, v příštím roce budou studenti rozřazováni
dle výsledků státní maturity.

9. Různé
Děkan informoval o návštěvě prezidenta republiky v chebské části Fakulty ekonomické.
Senátorka Krechovská vznesla dotaz na provoz počítačových učeben v budově Tylova.
Situace bude řešena po dodání požadavků kateder (úkol z posledního KD).
Doc. Dokoupil se účastnil jednání pléna AS FEK z titulu člena předsednictva AS ZČU, jeho
dotazy směřovaly na návrh rozpočtu ZČU a na podílení se na tvorbě strategie systému kvality.
Děkan odpověděl, že rozpočet vychází pro FEK poměrně dobře a senátor Tlučhoř informoval
o jednání skupiny pro přípravu systému kvality.
Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další jednání pléna AS FEK se uskuteční ve středu 20. 4. 2016 v 13.00 hod v HJ 210.
Na programu jednání bude zejména schvalování rozpočtu FEK na rok 2016, tj. účast
senátorů je velmi důležitá. Termín dalšího jednání může být změněn dle vývoje procesu
schvalování rozpočtu ZČU.

V Plzni dne 1. 4. 2016

Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík

6

