Dne 21.9.2012
č. 9/2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomní
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Mgr. Karel Hrdlička, Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., PhDr. Petr
Krištuf, Ph.D., PhDr. Jan Váně, Ph.D., PhDr. Tereza Zíková, Ph.D., Adam Jelínek, Michael
Kocmich, PhDr. Vladimír Naxera, Ján Ostrolucký
Hosté
Mgr. Lukáš Lenk, JUDr. Jan Podola, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
Omluveni
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. Přemysl Rosůlek,
Ph.D., PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., Bc. Lucie Frčková
Návrh programu jednání pléna AS FF:
1) Schválení programu jednání
2) Úvodní slovo děkana
3) Příprava voleb do AS FF
4) Diskuze o disciplinární komisi
5) Schvalování podmínek přijímacího řízení
6) IGAFF
7) SGS
8) Diskuze ke komplikacím při výběrových řízeních na ZČU
9) Různé

Zasedání probíhalo v zasedací místnosti FF (SP 319).
Skrutátoři: Vladimír Naxera, Adam Jelínek
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Jednání řídí místopředsedkyně AS FF, která přivítala nového člena AS FF Michaela Kocmicha
(KAR), který nahradil senátorku Moniku Dostálovou.
Plénum AS FF je usnášeníschopné (10 přítomných senátorů).
1. Schválení programu jednání


Předsedkyně AS FF podala návrh na přesunutí bodu „Diskuze k disciplinární komisy“
před úvodní slovo pana děkana, který se zatím nedostavil.



P.

Krištuf

navrhl

přidat

bod

„Reakreditace

magisterského

studijního

oboru

Archeologie“


Z programu byl vypuštěn bod „Příprava voleb do AS FF“



Nový program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Diskuze o disciplinární komisi
3) Úvodní slovo děkana
4) Reakreditace magisterského studijního oboru Archeologie
5) Schvalování podmínek přijímacího řízení
6) IGAFF
7) SGS
8) Diskuze ke komplikacím při výběrových řízeních na ZČU
9) Různé



Nový program jednání byl přítomnými členy AS FF schválen (10-0-0).



Dostavili se pan děkan a tajemník FF

2. Diskuze o disciplinární komisi


E. Hrešanová představila JUDr. Podolu, který se dostavil na základě pozvání
předsednictva AS FF, aby zodpověděl dotazy senátorů ohledně jednání disciplinární
komise



J. Podola informoval o existenci „manuálu“ pro jednání disciplinární komise, který
vypracovalo právní oddělení ZČU na žádost předsedy AS FF
o P. Krištuf se zeptal, jak to že se student může nechat zastupovat při jednání
třetí osobou, když se podle disciplinárního řádu FF ZČU musí jednání účastnit
osobně a jednání je neveřejné
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J. Podola: Nechat se zastupovat třetí osobou je právo každého občana
a disciplinárnímu řádu to neodporuje



P. Krištuf: Neměla by se tato možnost zakotvit do DŘ FF ZČU, jako je
tomu například u DŘ UK.



J. Podola: Není to nutné.

o T. Zíková se zeptala, proč se tedy student nemůže nechat zastupovat i
například u přijímacích zkoušek


J. Podola: Student se nemůže nechat u zkoušek zastupovat, jelikož
z podstaty věci vyplývá, že se musí účastnit osobně.

o P. Krištuf vznesl dotaz, o jaký typ řízení se v případě disciplinárního řízení
jedná


J. Podola: Nelze to jednoznačně určit, ale nejblíže má ke správnímu
řízení



P. Krištuf: Pravidla správního řízení sice umožňijí nechat se zastupovat
třetí osobou, ale zároveň vysokoškolský zákon stanovuje, že pravidla
správního řízení se na disciplinární řízení nevztahují.

o P. Galeta se zeptal, jaké další problémy mohou být v disciplinárním řádu


J. Podola: Problémem je, že zatímco student si může zajistit pro
jednání DK právní pomoc DK nikoliv



Z jednání vyplynulo, že disciplinární řád FF ZČU je v pořádku a není nutné ho
upravovat. J. Podola doporučil, aby se DK řídila „manuálem“, který byl jeho
oddělením vypracován.

3. Úvodní slovo děkana


Pan děkan informoval AS FF o úmrtí vedoucího katedry archeologie prof. Tomáše
Durdíka. Přítomní uctili památku zesnulého minutou ticha.



Děkan oznámil, že bylo zpochybněno přijímací řízení na obor Teorie a filozofie
komunikace, jelikož byl části studentů zadán test uveřejněný v rámci „testů na
nečisto“. Děkan zrušil toto přijímací řízení a účastníkům se omluvil. Bude vypsáno
nové přijímací řízení.



Proběhlo výběrové řízení na asistenty z řad studentů FF v univerzitní knihovně. Byly
vybráni 2 studenti.



FF byla oslovena kandidátem na prezidenta ČR M. Zemanem, zda by bylo možné
uspořádat debatu se studenty. Děkan se od podobných akcí distancuje, neboť FF je
apolitickou institucí. Akci bude na katedře politologie zajišťovat studentský spolek.
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FF se stala spolupartnerem akce Forum 2000 – 24. 10. bude uspořádán diskuzní
panel.



Děkan tlumočil AS FF sdělení pana kvestora, že hospodaření všech součástí ZČU je
zatím vyrovnané, kromě FPE, která vykazuje ztrátu cca 6 mil. Kč. Kvestor se zaručil,
že dluh FPE nebude hrazen z prostředků ostatních fakult.



Dotazy/připomínky:
o J. Váně se dotázal děkana, jaké důsledky bude mít kauza se zpochybněným
přijímacím řízením pro KFI


Děkan: jedná se o selhání pracovníka zodpovědného za přijímací řízení.
Toto selhání bude dále řešeno.

o P. Krištuf vznesl dotaz, jak bude řešena situace na KAR poté co vedoucí
katedry náhle zemřel.


Děkan: během příštího týdne bude svolána schůze pracoviště.

4. Reakreditace magisterského studijního oboru Archeologie


P. Krištuf seznámil senátory se znepokojivými zprávami ohledně reakreditace
magisterského studijního oboru Archeologie, které získal od několika pracovníků
katedry. Akreditační spis schválený akreditační komisí FF byl podstatně změněn. Tyto
změny nebyly konzultovány se všemi vyučujícími, kterých se týkaly. Garant oboru byl
o

změnách

v nedostatečném

rozsahu

informován,

přičemž

s ním

nebyly

projednávány. Vědecké radě FF byl předložen neúplný akreditační spis, který navíc
obsahuje mnoho předmětů, které vůbec neprošli akreditační komisí FF. Někteří
pracovníci pokládají takovýto postup v rámci FF za velmi nestandardní.
o Děkan konstatoval, že podle jeho informací se jedná jen o malé změny ve
studijním plánu, nicméně celou situaci ještě prozkoumá


Děkan v této souvislosti upozornil, že doc. Nováček, který garantuje bakalářský obor
Archeologie se rozhodl vypomoci Katedře antropologie a garantovat její magisterský
obor Antropologie populací minulosti. Podle pana děkana však vysokoškolský zákon
nedovoluje jedné osobě garantovat dva obory, a proto bude muset změnit garanta
bakalářského oboru archeologie.

5. Schvalování podmínek přijímacího řízení


Pan děkan předložil AS FF ke schválení podmínky přijímacího řízení na rok 2013/2014
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o P. Galeta přečetl e-mail od proděkanky L. Dostálové, ve kterém doplňuje
původně předložený dokument. Doplnění se týká data (20. 9. 2013), do
kterého je student povinen doložit absolutorium bakalářského studia ve
druhém kole přijímacích zkoušek.
o T. Zíková nesouhlasí s povinností uchazečů předložit maturitní vysvědčení
přímo při přijímacím řízení. Tento postup poškozuje FF ZČU v konkurenci
ostatních vysokých škol, které umožňují studentům konat přijímací řízení i bez
maturitního vysvědčení, které musí předložit před zápisem na VŠ.



P. Krištuf a E. Hrešanová podpořili toto stanovisko.

AS FF schválil podmínky přijímacího řízení na ak. Rok 2013/14 (6-4-0).

6. IGAFF


Pan děkan předložil AS FF dokumenty týkající se zřízení Interní grantové agentury FF.
o J. Váně upozornil na to, že soutěž ještě nebyla vyhlášena, přitom
v materiálech se uvádí, že uzávěrka přihlášek je již 30. 9.


Děkan: Termín byl posunut.

o J. Váně se zeptal jak bude komise hodnotit projekty.


L. Lenk: Uvažuje se o veřejné oponentuře.



P. Krištuf a T. Zíková považují tento způsob za složitý a časově
náročný. Lepší by bylo, aby komise udělala předvýběr a až tyto
projekty prošly veřejnou oponenturou.

o P. Krištuf upozornil, že by bylo vhodné stanovit finanční částku, o kterou se
bude v roce 2013 soutěžit.
o P. Krištuf vznesl dotaz, proč oproti původnímu plánu není soutěž otevřena i
pro studenty bakalářských oborů.


Děkan: Jedná se o chybu v materiálech. Soutěže se mohou účastnit
studenti

bakalářských,

magisterských

i

doktorských

studijních

programů


Vzhledem k tomu, že senátoři měli i další připomínky (např. možnost čerpat
prostředky i na nákup materiálu, kterým FF nedisponuje a je potřebný k řešení
projektu nebo možnost uvést jako adekvátní výstup projektu bakalářskou či
magisterskou práci) a navíc byl senátu zaslán zastaralý dokument, bylo rozhodnuto,
že senátoři zašlou své připomínky do 26. 9. 2012 tajemníkovi AS FF a ten poté do 28.
9. 2012 panu děkanovi.
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7. SGS


Senátoři upozornili pana děkana, že slíbil zaslat pravidla pro hodnocení projektů
v rámci SGS do května 2012
o Pan děkan si je vědom zpoždění a dokumenty zašle senátu během prvního
týdne měsíce října 2012.



Pan děkan zároveň ujistil senátory, že komise pro hodnocení projektů SGS na úrovni
FF bude jmenována ještě před vyhlášením soutěže na ZČU.

8. Diskuze ke komplikacím při výběrových řízeních na ZČU


T. Zíková informovala o přetrvávajících problémech s výběrovými řízeními na ZČU,
které ve svém důsledku ohrožují úspěšné řešení mnoha projektů. Vedení ZČU v tomto
navrhuje pouze nesystémová řešení.
o Děkan uvedl, že tento problém se již dlouhou dobu diskutuje na kolegiu
rektorky. Navrhuje diskuzi posunout na půdu AS ZČU



AS FF přijal usnesení (10-0-0)

Usnesení 9/2012 – 1
Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (AS FF ZČU) vyjadřuje
znepokojení nad stávajícím průběhem zadávání výběrových řízení na nákup zboží a služeb na
ZČU v Plzni, která jsou řešena nesystémovým způsobem. AS FF ZČU apeluje na vedení
univerzity, aby nevyhovující situace byla v nejbližší době efektivně řešena.

9. Různé


E. Hrešanová informovala, že ZČU resp. FPR byla v souvislosti v korupcí zmíněna ve
výroční zprávě BIS.



P. Galeta upozornil na žádost, kterou senátorům AS FF zaslala iniciativa Plzeň za
svobodné VŠ, která by ráda vytvořila informační brožurku o úloze akademického
senátu na VŠ.
o Senátoři tuto iniciativu vítají. S iniciativou bude komunikovat studentská část
AS FF, která poskytne veškeré informace.



J. Vaně informoval, že CERGE zveřejnilo žebříček badatelských oblastí. Hodnocení
proběhlo podle impaktových publikací. V oboru Sociologie se z 26 pracovišť umístila
FF na děleném 5. místě.

Přílohy:
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1. Prezenční listina
2. Podmínky přijímacího řízení na FF pro ak. rok 2013/2014

Zapsal: 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 21. 9. 2012.

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