Dne 20.4.2012
č. 4/2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomní
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Mgr. Ema Hrešanová,
Ph.D., PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., PhDr. Ladislav Šmejda,
Ph.D., PhDr. Jan Váně, Ph.D., PhDr. Tereza Zíková, Ph.D., Adam Jelínek
Hosté
Mgr. Ludmila Dostálová, PhD., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
Omluveni
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Mgr. Karel Hrldička, PhDr. Vladimír Naxera, Monika
Dostálová, Bc. Lucie Frčková, Ján Ostrolucký
Návrh programu jednání pléna AS FF:
1) Schválení programu jednání
2) Volba tajemníka AS FF
3) Úvodní slovo pana děkana
4) Studentské vědecké konference 2012
5) Přijímací zkoušky na FF 2012/13
6) EXLIZ
7) Změna VJŘ a změna statutu
8) Různé (obsazení VR FF ZČU, nahrávání záznamů z pléna atp.)

Zasedání probíhalo v zasedací místnosti v Sedláčkově ulici (SP317).
Skrutátoři: Patrik Galeta, Petr Krištuf (Tereza Zíková)
Předseda AS FF přivítal na zasedání všechny přítomné senátory a hosty. Jako skrutátory určil
senátory P. Galetu a P. Krištufa.
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Plénum AS FF je usnášeníschopné (9 přítomných senátorů).
1. Schválení programu jednání


Předseda AS FF podal návrh na schválení programu zasedaní.



Byl předložen návrh na vypuštění bodu 7.
o Zdůvodnění: právní oddělení ZČU nedodalo stanovisko k projednávaným
dokumentům.

Nový program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Volba tajemníka AS FF
3) Úvodní slovo pana děkana
4) Studentské vědecké konference 2012
5) Přijímací zkoušky na FF 2012/13
6) EXLIZ
7) Různé (obsazení VR FF ZČU, nahrávání záznamů z pléna atp.)


Program jednání byl přítomnými členy AS FF schválen (9-0-0).

2. Volba tajemníka AS FF


Předseda AS FF oznámil rezignaci stávající tajemnice AS FF L. Frčkové.



Doc. Fenclová navrhla na post tajemníka P. Krištufa, který kandidaturu přijal.



Předseda jmenoval členy volební komise (J. Váně – předseda, L. Šmejda, A. Jelínek).



V tajné volbě byl novým tajemníkem AS FF zvolen P. Krištuf (8-0-1).



Novým skrutátorem jmenována T. Zíková.

3. Úvodní slovo pana děkana


Děkan informoval o problematice ochrany osobních údajů na FF a zákazu
zveřejňování seznamů studentů.



Děkan představil limity směrných čísel pro rok 2012/13.
o ZČU smí přijmout 13600 studentů.
o Podle předběžných odhadů by FF mohla získat směrné číslo asi 750 pro Bc.



V roce 2012 se uskuteční přijímací řízení na všechny magisterské obory a na všechny
bakalářské obory kromě oboru České dějiny.
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Prorektor prof. Basl mapuje možnosti smluvního výzkumu na ZČU.



PR manažer FF D. Behenský rezignoval. Na jeho místo byla jmenována T. Svášková
(KBS).



Podařilo se obhájit projekt „Fakulty 2012“.
o Cíle projektu: 1. Rozvoj kvalifikační struktury – finanční podpora osob, které
zahájí habilitační řízení.
2. Podpora zahraniční výzkumné spolupráce.



KRO žádá o finanční podporu z rozpočtové rezervy FF ve výši 187 813 Kč.
o Důvod: Nový magisterský obor není zacyklen a negeneruje prostředky do
rozpočtu pracoviště.
o Děkan čerpání prostředků podporuje.
o AS FF nemá k čerpání žádné připomínky.



Dotazy/připomínky:
o P. Rosůlek upozornil na problém náslechové praxe v rámci předmětů VP1, VP2
a přednáškové praxe v rámci předmětu SOUVISLÁ PRAXE. Konstatoval, že
s ohledem k odmítavému postoji většiny škol nebude schopen v příštím roce
praxe v plné šíři zajistit a apeloval na to, aby vedení FF zajistilo pro studenty
oboru ZSV-GEO dohodu se Střediskem pedagogické praxe při FPE.
o P. Krištuf se zeptal na termín konání výběrového řízení na vedoucího KAR.


Děkan: Výběrové řízení proběhne 24. 4. 2012.

o T. Zíková vznesla dotaz, zda je možné jmenovat do Vědecké rady FF ZČU doc.
Lozoviuka.


Děkan: Není zvykem měnit během funkčního období členy Vědecké
rady.



M. Fenclová: Doc. Machová nejspíše rezignuje na post ve vědecké radě
ze zdravotních důvodů.



P. Rosůlek: V minulosti bylo přislíbeno, že se členem vědecké rady
stane i doc. Lužný.

o P. Krištuf se zeptal, jakou odpovědnost vyvodil děkan ze situace kolem SGS
(viz usnesení AS FF ze dne 23. 3.) a jaké podnikne kroky k nápravě.


Děkan:

Byla chyba neakceptovat pravidla vytvořená pracovní
skupinou vedenou J. Váněm.
Pravidla SGS pro rok 2013 budou na FF vyhlášena již v
květnu 2012.

3

Bude odvolána současná hodnotící komise.
Děkanovi bude jako odpovědné osobě za pochybení
v procesu výběru podpořených projektů SGS na FF
udělen finanční postih.
4.

Studentské vědecké konference 2012


Děkan přečetl stanovisko proděkana prof. Budila (viz příloha 2) k procesu výběru
podpořených konferencí.



J. Váně upozornil na nesrovnalosti ve stanovisku p. proděkana a vedení ZČU. Zatímco
p. proděkan uvádí, že projekt jedné z konferencí byl vyřazen, protože konference
proběhla před hodnotící lhůtou, vedení ZČU tvrdí, že lze žádat prostředky i na již
proběhlé konference.
o Děkan: do pondělí 23. 4. 2012 informuje J. Váněho, zda lze na již proběhlou
konferenci žádat prostředky v druhém kole SVK.



J. Váně se dotázal, jaká byla kritéria hodnocení SVK a kdo a na základě čeho posoudil
významnost konferencí, která je ve zdůvodnění uváděna jako důvod přijetí, resp.
nepřijetí jednotlivých projektů.



T. Zíková upozornila, že všechny konference KSA byly vyřazeny a to včetně těch,
které úspěšně probíhají již 8 let a v minulých ročnících soutěže byly podpořeny.



AS FF přijal usnesení (9-0-0).

Usnesení 4/2012 – 1
AS FF pověřuje pana děkana vyžádat si písemné vyjádření pana proděkana Budila
k následujícím otázkám a do 30. 4. 2012 zaslat reakci předsedovi AS FF:
1. Jak byla v rámci SVK 2012 stanovena kritéria, která určovala důležitost konferencí?
2. Proč se objevují rozpory ve zdůvodněních odmítnutí některých konferencí, a sice
v oficiálních zdůvodněních a ve zdůvodnění pana proděkana, které bylo AS FF
přečteno na zasedání 20. 4. 2012 (příloha 2)?
5. Přijímací zkoušky na FF 2012/13


Pan děkan opustil zasedání.



Paní proděkanka Dostálová informovala o počtu přihlášek.
o FF obdržela 3335 přihlášek – 5% pokles oproti loňskému roku.
o Pokles zájmu o test nanečisto.
o Největší pokles přihlášek je na KAP (obor Politologie) a KSS.
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o Podle odhadů obdrží FF podobné směrné číslo jako loni.


P. Rosůlek opět připomněl problém praxí zajišťovaných přes Středisko pedagogické
přípravy.
o L. Dostálová: Vyřeší zajištění náslechové praxe v rámci předmětů VP1, VP2 a
přednáškové praxe v rámci předmětu SOUVISLÁ PRAXE.



P. Galeta se dotázal, proč byla pravidla pro rozdělování směrných čísel zakotvena
v Aktualizaci dlouhodobého záměru FF, když jsou posléze stejně měněna mimo tato
pravidla.
o L. Dostálová: Vedoucí kateder mají právo rozhodnout o distribuci směrných
čísel v rámci katedry. Pokud směrné číslo klesne pod 60 studentů u
bakalářského oboru, je třeba zvážit, zda to neohrožuje udržitelnost oborů a
případně upravit rozdělení směrných čísel.
o P. Galeta: Taková situace se dá predikovat. Děkanát by měl směrná čísla
upravovat do výše 5 %, což děkanovi umožňují současná pravidla, než tato
obcházet.
o J. Váně: Měla by být předložena nejprve tabulka neupravených směrných čísel



T. Zíková se zeptala, zda o výši směrných čísel na jednotlivé obory budou rozhodovat
vedoucí kateder nebo garanti oborů.
o L. Dostálová: Rozhodnutí bude na vedoucích kateder.

6. EXLIZ


Paní proděkanka Dostálová informovala, že vedení FF obdrželo návrh projektu EXLIZ.
FF se k tomuto projektu může připojit, ovšem pí proděkanka pochybuje o vhodnosti
připojení, neboť obory, na které je projekt zaměřen, nejsou pěstovány na FF. Další
obavy FF pramení z nároků na mentory, postdoky a výběrové komise. Vedení FF se
obává i předpokladu vyplývajícího z projektu, že 50 % postdoků musí po ukončení
projektu zůstat na ZČU, což bude vyžadovat vysoké mzdové výdaje.



P. Krištuf se dotázal, zda se FF do projektu zapojí.
o L. Dostálová: O tom se ještě nejednalo.



P. Galeta vznesl dotaz, jak budou informováni vedoucí kateder o výběru mentorů.
o L. Dostálová: Tato otázka není nyní aktuální.



P. Galeta se dále dotázal, zda byli vedoucí kateder vyzváni k výběru mentorů v době,
kdy doc. Ježek nabídl FF zapojení do projektu.
o L. Dostálová: Ano, informace byla podána na kolegiu děkana v květnu 2011.
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o P. Galeta: Minimálně jeden vedoucí informován nebyl, ale patrně se to týká
všech.
o P. Krištuf: V zápise z kolegia děkana z května 2011 není o projektu EXLIZ
žádná zmínka.
o P. Rosůlek: První informace o EXLIZ je až v zápise z kolegia děkana z prosince
2011, a sice že se FF k projektu bohužel nepřipojí.


L. Šmejda uvedl, že doc. Ježek nabízí FF, že v případě urychleného výběru mentora
může zajistit v projektu EXLIZ místo pro 1-2 postdoky FF.



T. Zíková uvedla, že by mělo být snahou fakulty udržet nadějné postdoky, kteří
publikují v impaktových časopisech i po skončení projektu EXLIZ.



P. Galeta se dotázal, kdo je určen jako kontaktní osoba pro projekt EXLIZ na FF.
o L. Dostálová: To spadá do povinností proděkana pro vědu, ale ještě nebyl
tento problém vedením diskutován. Kontaktovat lze proto nejspíše L.
Dostálovou nebo prof. Budila.



Doc. Fenclová opustila jednání



Předseda vyhlásil 5 min. pauzu



AS FF přijal usnesení (7-0-1)

Usnesení 4/2012 – 2
Akademický senát Fakulty filozofické (AS FF) se domnívá, že děkan FF nezajistil účast FF na
řešení celouniverzitního projektu EXLIZ (OPVK, řešitel doc. Ježek), jehož záměrem je
podpora excelentních lidských zdrojů na ZČU. AS FF vytýká vedení FF, že nedostatečně
vyhodnotilo možnosti připojení FF k projektu, neadekvátně o projektu informovalo vedoucí
kateder FF a nezajistilo návrh tzv. mentorů za FF. AS FF se domnívá, že pasivní postoj pana
děkana v jednání o projektu EXLIZ je v zásadním rozporu s jeho proklamacemi o podpoře
excelentního výzkumu na FF a o směřování FF mezi fakulty orientované na výzkum.
AS FF vyzývá pana děkana FF, aby neprodleně podpořil realizaci projektu EXLIZ na FF a v
tomto duchu vstoupil do jednání s doc. Ježkem a zorganizoval na FF výběr mentorů a
postdoků a neprodleně informoval o této činnosti AS FF.



J. Váně opustil jednání. Senát přestal být usnášeníschopný.

7. Různé


P. Rosůlek konstatoval, že by bylo vhodné letos Výroční zprávu FF vyvěsit na webové
stránky.
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T. Zíková upozornila na problémy, které způsobuje zákaz zveřejňování osobních údajů
studentů.
o L. Dostálová: V současné době se problémem zabývá univerzitní právník Dr.
Podola, který má na příštím kolegiu rektorky představit pozitivní řešení.



P. Krištuf upozornil, že v projektu VaVpI, který FF podala mimo jiné na inovaci
laboratoří KAR, se objevily přístroje, které minulé vedení KAR nepožadovalo, a které
nejsou určeny k inovaci laboratoří, jak požaduje zadávací dokumentace k projektům
VaVpI, ale pro terénní archeologický průzkum.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Písemné stanovisko proděkana prof. Budila k výběru SVK 2012

Zapsali: Přemysl Rosůlek a Petr Krištuf

Schválili a doplnili
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D, předseda AS FF
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., místopředsedkyně AS FF
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., zástupkyně akademických pracovníků AS FF
PhDr. Vladimír Naxera, zástupe studentské části AS FF
PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., tajemník AS FF
V Plzni dne 20. 4. 2012.

PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
Předseda AS FF
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