Dne 18.5.2012
č. 5/2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomní
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., Mgr. Tomáš Hirt, 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., Bc. Lucie Frčková, Adam Jelínek,
PhDr. Vladimír Naxera, Ján Ostrolucký
Hosté
Mgr. Ludmila Dostálová, PhD., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
Omluveni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Mgr. Karel Hrdlička, Monika Dostálová
Návrh programu jednání pléna AS FF:
1) Schválení programu jednání
2) Úvodní slovo pana děkana
3) Výroční zpráva FF za rok 2011
4) Diskuse o změnách Volebního a jednacího řádu
5) Návrh jmenování nového člena vědecké rady FF na místo doc. Machové
6) Různé (doplňovací volby do AS ZČU, EXLIZ, plagiátorství mezi studenty FF, otázka
pravidel SGS na rok 2013 atd.)

Zasedání probíhalo v prostorách katedry filozofie (RJ 209).
Skrutátoři: Jan Váně, Adam Jelínek
Předseda AS FF přivítal na zasedání všechny přítomné senátory a hosty. Jako skrutátory určil
senátory J. Váněho a A. Jelínka.
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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.



Program jednání byl přítomnými členy AS FF schválen v podobě navržené
předsednictvem AS FF (9-0-0).



Dostavili se senátoři L. Frčková a J. Ostrolucký (11 přítomných senátorů).

2. Úvodní slovo pana děkana


Děkan informoval o kvestorově fiskálním průzkumu ohledně toho, zda jednotlivé
součásti ZČU jsou ochotné a za jakých podmínek půjčit finance PEF ZČU. Jednotlivé
součásti ZČU se měly vyjádřit do 14. 5. Toto bylo projednáváno na kolegiu – výsledek
– FF nenese podíl na této situaci a není podle ní možné řešit situaci PEF ZČU takto na
úkor jiných součástí ZČU. FF má rezervy a počítá s převodem do dalšího roku. Děkan
informoval o tom, že ze strany vedení ZČU není jasné stanovisko, jak tuto situaci
řešit.



Na jednání se dostavil senátor P. Krištuf (12 přítomných senátorů)



Děkan informoval o poklesu směrných čísel pro FF
o Důvodem poklesu je nezaměstnanost absolventů FF (42 % nezaměstnaných
absolventů ZČU generuje FF).
o Pokles pro bakalářské obory z 900 (Dlouhodobý záměr) na 667 studentů a pro
magisterské obory z 300 na 224 studentů, tzn. možnost přijmout v průměru
30 studentů na bakalářský a 17 na magisterský obor.
o Děkan žádá vedení ZČU o pozitivní diskriminaci FF při rozdělení směrných čísel
a argumentuje úspěšností FF. Zároveň vedení FF kritizuje způsob výpočtu
nezaměstnanosti absolventů. Vedení ZČU zatím tyto připomínky a návrhy
neakceptovalo.
o J. Váně se zeptal, zda se podíl kateder na generování nezaměstnaných
absolventů projeví na rozdělení směrných čísel uvnitř fakulty


Děkan: Je problém rozlišit, na kterou katedru absolventi patří. Jsou
totiž evidováni pod obory, na nichž se podílí více kateder. Tajemník FF
tuto situaci řeší.

o P. Rosůlek vznesl dotaz, jaká opatření děkan FF připravuje v souvislosti
s vysokým počtem nezaměstnaných absolventů.
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Děkan:

Katedra

sociologie

připravuje

výzkum

mezi

studenty

absolvujícími v letošním roce státní závěrečné zkoušky, aby měla FF
vlastní data o uplatnění absolventů. Dále vedení FF zvýší svůj zájem o
absolventy a bude klást větší důraz na práci s nimi.
o P. Rosůlek se dále dotázal, zda se FF účastní veletrhu pracovních příležitostí


J. Váně: Za ZČU se účastní pouze FPR. Domnívá se, že v tomto ohledu
je nutná změna strategie FF.



Dotazy/připomínky:
o M. Fenclová se zeptala, zda jsou do rozdělení směrných čísel na ZČU
započítáni studenti FPR.


Děkan: Směrná čísla zůstanou rektorátu a budou případně rozdělena
mezi ostatní fakulty.

o M. Fenclová se dále dotázala, které fakulty jsou ochotny sanovat rozpočet
FPE.


Děkan: Za určitých podmínek ÚJP a FEK



L. Šmejda: AS ZČU diskutoval na minulém zasedání otázku FPE, která
má problémy, které se nedaří řešit. Dluh 12 mil. Kč, který FPE má
nezvládá splácet a navíc již v letošním roce vykazuje ztrátu asi 6 mil.
Kč. AS ZČU se staví kriticky k poskytování dalších půjček FPE a byla
diskutována i otázka, zda jsou všechny fakulty udržitelné. AS ZČU také
projednával změnu statutu FPE a FEK, jelikož v reakci na finanční
problémy část katedry geografie přechází z FPE na FEK.



Děkan: Vedení ZČU diskutuje i návrh na slučování fakult. Děkan FF
odmítá sloučení FF s FPE, ale dokáže si představit převzetí některých
oborů, pokud budou splněny podmínky FF (např. převedení oboru,
nikoliv zaměstnanců nebo převod směrných čísel). Katedra geografie
FPE, nesouhlasila s těmito podmínkami FF a nepřešla proto pod FF.

o M. Fenclová uvedla, že vedení ZČU podle jejího názoru nepřistoupí za zrušení
jediné pedagogické fakulty v Plzeňském kraji


Děkan: Uvažuje se o transformaci FPE na pedagogický ústav.

3. Výroční zpráva FF za rok 2011


E. Hrešanová upozornila na formální chyby v zaslaném dokumentu
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o L.

Dostálová:

Senátoři

mohou

zasílat

připomínky

k formální

stránce

dokumentu do 25. 5. 2012.


P. Rosůlek podotkl, že v dokumentu chybějí podrobnější informace o učitelských
mobilitách v rámci programu ERASMUS
o Děkan: Bude doplněna tabulka s přehledem univerzit a učitelů, kteří podnikli
cestu v rámci tohoto programu.



T. Zíková se zeptala v jakém stavu je program Double master
o M. Fenclová: Program byl schválen a byla uzavřena smlouva s univerzitou
v Arrasu, podle které bude moci na tuto univerzitu vycestovat 5 studentů
v rámci programu Erasmus a 5 studentů v rámci programu Free movers.



P. Rosůlek se dotázal, zda bude Výroční zpráva zveřejněna na internetových
stránkách FF.
o Děkan: Ano, bude a to v české i anglické verzi. Zároveň budou realizovány i
změny internetových stránek FF (především bude spuštěna jejich anglická
mutace)



Předseda AS FF odložil schvalování Výroční zprávy FF za rok 2011 na další zasedání
pléna AS FF.

4. Diskuze o změnách Volebního a jednacího řádu


AS FF diskutoval tento dokument již na minulých zasedáních a nyní se čekalo pouze
na vyjádření právního oddělení ZČU, které dokument schválilo. Předseda AS FF proto
nechal hlasovat o přijetí návrhu na změnu VJŘ AS FF, tak jak byly předloženy
děkanem FF (viz příloha 2).



AS FF přijal návrh na změny Volebního a jednacího řádu AS FF (12-0-0).

5. Návrh jmenování nového člena vědecké rady FF na místo doc. Machové


Pan děkan informoval, že před měsícem rezignovala ze zdravotních důvodů členka
vědecké rady FF doc. Machová. Na její místo navrhuje děkan FF jmenovat vedoucího
KSA doc. Lozoviuka, protože KSA nemá v současné době žádného zástupce ve
vědecké radě a má přitom doktorský studijní program.



Doc. Lozoviuk by měl zároveň podle pana děkana zahájit jmenovací řízení, což by
mohlo vést k získání habilitačního řízení na KSA



P. Rosůlek upozornil, že by se zápisy z jednání Vědecké rady měly zveřejňovat na
internetových stránkách FF (poslední zápis pochází z ledna 2011). Z dostupných
zápisů vyplývá, že se asi 1/3 členů vědecké rady zasedání neúčastní.
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o Děkan: FF ZČU má početnou vědeckou radu (29 členů) s početným
zastoupením externích členů, z nichž někteří se jednání pravidelně neúčastní.
Děkan připravuje řešení, i když se složení vědecké rady zpravidla nemění. I
přes početné absence ale byla vědecká rada na všech svých zasedáních
usnášeníschopná.


AS FF přijal návrh na jmenování doc. Lozoviuka členem Vědecké rady FF ZČU (12-00).

6. Různé
Doplňovací volby do studentské komory AS ZČU


P. Krištuf informoval, že proběhl již 3 termín doplňovacích voleb. Předchozí byly
zmařeny, neboť se nepřihlásil žádný kandidát i přes to, že byli všichni studenti
osloveni hromadným e-mailem.
o Děkan: Seznam e-mailových adres studentů FF je nekompletní.



P. Baierl uvedl, že v posledních doplňovacích volbách byl zvolen kandidát. Voleb se
účastnilo 18 studentů.



Jednání opustil předseda P. Rosůlek. Vedením zasedání pověřena místopředsedkyně
E. Hrešanová (11 přítomných senátorů).



L. Šmejda se domnívá, že většina studentů neví co to je AS ZČU a co dělá, jelikož se
o tyto věci nezajímají.



P. Krištuf uvedl, že nezájem není pouze věcí doplňovacích voleb, jelikož zájem
kandidovat do senátu i volební účast byla při řádných volbách extrémně nízká.



J. Ostrolucký navrhl informovat studenty na začátku studia



M. Fenclová navrhla využít k tomu imatrikulace.
o Děkan: Obnovit vystoupení předsedy AS FF při imatrikulacích.

EXLIZ


Přečten dopis P. Galety, který se nemohl jednání účastnit. P. Galeta upozorňuje
především na skutečnost, že vedení FF nepodporuje projekt EXLIZ a přitom chce
excelenci ve výzkumu a dále, že děkanát přeceňuje výstupy a udržitelnost projektu.



T. Hirt uvedl, že podle jeho názoru jsou též případné sankce spojené s projektem
přeceňovány a informoval, že KSA má kandidáta na mentora,



Děkan informoval, že minulý rok prezentoval doc. Ježek projekt EXLIZ na kolegiu
rektora. Z této prezentace vyplynulo, že není jisté, zda a za jakých podmínek se může
FF účastnit a dále tvrdé podmínky a sankce. Po zvážení podle pana děkana převážila
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rizika nad pozitivy projektu, a proto se rozhodl se do něj nezapojit. Od té doby se
ovšem situace posunula a za stávajících podmínek by FF mohla zvážit připojení
k projektu.
o P. Krištuf: Neví, jak se situace posunula, ale současná kritéria projektu jsou
známá a neměnná již více než půl roku. Na což AS FF již několik měsíců
upozorňuje. Vedení FF svým přístupem propáslo možnost se k projektu
připojit ještě před začátkem jeho řešení.


L. Dostálová uvedla, že vedení FF i ona osobně mělo nyní jiné priority (směrná čísla,
výroční zpráva). Dává proto přednost zabývat se problémy více studentů, než
jednoho postdoktoranda, který by mohl být z projektu podpořen.
o T. Zíková: Informace o projektu má vedení FF již od května 2011, proto jsou
výmluvy na současnou zaneprázdněnost irelevantní.
o P. Krištuf: Ohrazuje se proti přístupu vedení FF a paní proděkanky Dostálové.
Přínos projektu EXLIZ pro FF není v podpoření jednoho postdoktoranda, ale
v pěstování excelentního výzkumu, který fakultě přináší prestiž i další finance
(RIV).



L. Dostálová informovala, že o projektu EXLIZ bude mít schůzku příští týden s doc.
Ježkem.

Plagiátorství studentů FF


Pan děkan informoval, že pan proděkan Šanc upozornil, že na FF „bují“ plagiátorství.
Na kolegiu děkana si stěžovali někteří vedoucí kateder, že disciplinární komise je příliš
mírná.
o A. Jelínek: Problém plagiátorství nevyřeší několik přísných disciplinárních
trestů.
o L. Šmejda (člen disciplinární komise FF): Nezvyšuje se počet případů, které
děkan podstupuje disciplinární komisy (4-6 ročně). Většina je řešena návrhem
na napomenutí, jelikož rozsah opsaných pasáží je poměrně malý.
o J. Váně: Problém plagiátorství často souvisí s nízkou informovaností studentů
a nepřesnými zadáními prací. Dokazování problémů může být poměrně
obtížné.



P. Krištuf se zeptal, odkud pochází informace o zvyšování počtu případů plagiátorství
na FF, když děkan předává disciplinární komisi stále přibližně stejný počet podnětů.
o Děkan: Jedná se spíše o osobní pocit pana proděkana Šance.
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o L. Šmejda: Většina případů plagiátorství z KAP a KSS, což je pravděpodobně
způsobeno jinými kritérii posuzování. Ta by bylo dobré v rámci FF sjednotit.


T. Hirt upozornil na problém plagiátorství mezi součástmi ZČU. Problém se týká
výzkumného designu, který vyvinul L. Toušek (KSA), a který byl následně v roce 2011
použit katedrou psychologie (FPE).
o Děkan: Tento problém se řeší. KSA má nechat vypracovat externí posudek.
Budou-li dostatečné důkazy pro plagiátorství, bude celá věc předána etickému
panelu ZČU.
o T. Hirt: Celá situace je demotivační pro aplikovaný výzkum na FF (získávání
projektů).
o T. Zíková: Děkan může dát podnět etickému panelu i bez posudku.



J. Ostrolucký nesouhlasí s diskuzí o plagiátorství, jelikož se tím vyvíjí tlak na
disciplinární komisi. Podle statutu se disciplinární komise zodpovídá AS, který podle
jeho mínění by měl iniciovat případnou diskuzi (nikoliv vedení FF nebo kolegium
děkana FF).

SGS


Na minulém zasedání děkan přislíbil, že pravidla budou přijata v květnu 2012.



Pan děkan informoval, že pravidla budou skutečně koncem května přijata. Zároveň
uvažuje o obnově IGAFF (Interní grantová agentura FF). Agentura bude využívat
prostředků ze stipendijního fondu FF (250 000 Kč/rok) k podpoře menších projektu
Bc. A Mgr. Studentů (projekty do 20 000 Kč) a k podpoře mobilit studentů.
o P. Krištuf: Bude o rozdělení prostředků v rámci IGAFF rozhodovat stejná
komise jako o SGS.




Děkan: Ano.

J. Váně se zeptal děkana, zda je pravda, že se uvažuje, že by do budoucna byla část
prostředků SGS rozdělena přímo na katedry, které by je distribuovali podle svého
uvážení.
o Děkan: S tímto rozdělením se počítá, ale není ještě rozhodnuto v jakém
poměru.
o P. Krištuf a J. Váně: Nesouhlasí s rozdělením prostředků na SGS přímo na
katedry.
o T. Zíková: Pokud bude nastaven transparentní systém hodnocení, pak nemusí
být rozdělení SGS prostředků na katedry.
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SVK


J. Váně upozornil, že se ve věci posuzování projektů SVK dostalo senátorům pouze
tautologické odpovědi pana proděkana Budila, a sice, že významnost projektů byla
posouzena jejich významností.
o Děkan: Pozve na zasedání AS FF předsedu komise SVK. Dále uvedl, že FF trvá
na tom, aby byly všechny projekty SVK podané FF podpořeny.
o P. Krištuf: Není třeba zvát předsedu komise. Bylo by dobré vyčkat reakce prof.
Budila, který FF v komisi zastupuje, a kterému byl 7. 5. předsedou AS FF
zaslán dopis, ve kterém senátoři upozorňují na některé nesrovnalosti a
problémy jeho předchozích vyjádření.

Projekt Fakulty 2012


Děkan informoval o rozvojovém projektu Fakulty 2012. Vedoucí kateder navrhli
osoby, které budou podpořeny. Jedná se o 6 zaměstnanců, kteří budou podpořeni
v souvislosti se svým habilitačním řízením. Dále byly podpořeny 4 katedry FF
prostředky na výjezdy zaměstnanců (ostatní budou podpořeny příští rok). Podpora na
podávání projektů bude poskytnuta všem katedrám.

Kurzy KSS na FPR


J. Váně informoval, že FF dostala oficiální vyjádření FPR k problematice kurzů KSS,
které byly odstraněny ze studijních plánů FPR. FPR neuznala námitky FF a zaslala
velmi nestandardně formulovaný dopis.
o Děkan: Je třeba vyčkat na oficiální stanovisko KSS.

Výjezdní zasedání AS FF


E. Hrešanová uvedla, že předseda AS FF navrhl, aby se zasedání AS FF v červnu
uskutečnilo jako výjezdní (mimo prostory ZČU)
o T. Zíková: Nemělo by se jednat o oficiální zasedání

Další zasedání by mělo proběhnout v předem schváleném termínu, tedy 15. 6. 2012.
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Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS FF

Zapsali: Petr Krištuf a Tereza Zíková

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 18. 5. 2012.

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