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Č.j.: 2/2018

V Praze, dne 1. 2. 2018

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 1. 2. 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Kraus, Klouček
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Sklenička, prof. Langrová, prof. Sedmíková, prof. Kalous, prof. Hejnák, dr.
Votruba, dr. Skalický
Program jednání:
1) Slavnostní předání dekretu nové děkance FAPPZ – prof. Sklenička
2) Představení nového vedení fakulty senátu – prof. Langrová
3) Představení koncepce vedení fakulty pro nadcházející období – prof. Langrová, proděkani
4) Různé
ad 2)
První proděkan, proděkan pro mezinárodní vztahy a informační systémy: prof. Ing. Pavel
Tlustoš, CSc.
Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium: prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková,
Ph.D.
Proděkani pro studijní a pedagogickou činnost: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., a RNDr.
Milan Skalický, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj fakulty: prof. Ing. Roman Stupka, CSc.
Tajemník fakulty: Ing. Sladký
Pan rektor seznámil senát s novým vedením univerzity.
ad 3)
Intenzivní práce na institucionálních akreditacích, nové studijní plány pro celou fakultu
(souvisí s institucionální akreditací a projektem ESF, snížit počet studijních programů, ale
musí být zajištěn dostatek studentů, tedy atraktivita programů).
Budou provedeny změny v systému hodnocení výkonů v pedagogice a vědě, navazuje také na
nové hodnocení 17+ a na požadavky uvedené ve vysokoškolském zákoně, každý pedagog
garantující předmět musí v dané oblasti publikovat (články vedené na WoS). Snaha o zvýšení
platů, ale pouze pro pracovníky, kteří vykonávají svou práci dobře. Každý pedagog by měl
mít minimálně jednu publikaci na WoS za rok. Podíl publikujících členů akademické obce je
pouze 53 % za rok 2017, tzn., že téměř polovina pedagogů nemá záznam na WoS za rok
2017. Hodnocení by mělo zůstat transparentní. Bodově bude zohledněn počet studentů na
předmětu („malé“ předměty budou zvýhodněny, body budou násobeny koeficientem).
Zvýhodněna bude i výuka v anglickém jazyce. Bodově budou ohodnoceny vědecké publikace,
hodnocení bude odstupňováno podle kvartilu, ve kterém je časopis zařazen. Pro podporu
publikační činnosti bude organizována série přednášek o tom, jak publikovat. Probíhají kurzy
angličtiny, bude možnost hrazení korektury anglického jazyka článků a hrazení publikačních
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poplatků z děkanátu (transparentní výběr). Nutné zlepšit vyhledávání studentů do DSP. Až
bude metodika dopracována, bude zveřejněna v plném znění.
V nejbližší době bude uspořádáno setkání s akademickou obcí, kde paní děkanka představí
koncepci vedení fakulty. Rok 2017 bude hodnocen ještě podle staré metodiky.
ad 4)
Na funkci senátora rezignoval prof. Kalous z důvodu jmenování do funkce proděkana. Na
jeho místo postoupil doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
Zapsala sen. Vlková
Ověřili senátoři FAPPZ, vedení fakulty
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