Dne 19.10.2012
č. 10/2012

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomní
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.,
Mgr. Karel Hrdlička, PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., PhDr. Jan Váně,
Ph.D., PhDr. Tereza Zíková, Ph.D., Adam Jelínek, PhDr. Vladimír Naxera, Ján Ostrolucký
Hosté
Mgr. Lukáš Lenk, Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
Omluveni
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., Bc. Lucie Frčková, Michael
Kocmich
Návrh programu jednání pléna AS FF:
1) Schválení programu jednání
2) Úvodní slovo pana děkana
3) Informace o přípravě voleb do AS FF 2012
4) Pravidla SGS a IGAFF
5) Diskuze o aktualizace Dlouhodobého záměru FF
6) Různé

Zasedání probíhalo v zasedací místnosti FF (SP 320).
Skrutátoři: P. Galeta aj. Ostrolucký
Plénum AS FF je usnášeníschopné (11 přítomných senátorů).
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1. Schválení programu jednání


Předseda AS FF podal návrh na přesunutí bodu „Informace o volbách do AS FF“ před
úvodní slovo pana děkana, který se zatím nedostavil.



P. Galeta navrhl rozdělit bod 4 na dva samostatné a sice IGAFF a SGS.



Nový program jednání:
1) Schválení programu jednání
2) Informace o přípravě voleb do AS FF 2012
3) Úvodní slovo pana děkana
4) IGAFF
5) SGS
6) Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru FF
7) Různé



Nový program jednání byl přítomnými členy AS FF schválen (11-0-0).



Dostavili se pan děkan a tajemník FF

2. Informace o přípravě voleb do AS FF


P. Rosůlek představil složení volební komise
o Předsedkyně volební komise
 Mgr. Martina Štípková, vyučující, KSS
o Místopředseda volební komise
 Mgr. Daniel Sosna, Ph.D., vyučující, KSA
o Zapisovatelka
 Mgr. Klára Strohsova, studující, etnologie, KSA
o Členové
 PhDr. Mgr. Petr Jurek, vyučující, KAP
 Bc. Zuzana Lášková, studující, humanitní studia, KFI
 PhDr. Eva Raisová, vyučující, KAJ
 Mgr. Jiří Zákravský, studující, historické vědy, KHV



P. Rosůlek informoval, že po určitých komplikacích (viz zápis ze schůze předsednictva
z 15. 10. 2012) byly na úřední desce FF zveřejněny seznamy voličů.



Pan děkan upozornil na možnost prezentovat AS FF na imatrikulacích studentů
prvních ročníků 30. – 31. 10. 2012 a zajistit tak větší zájem o AS FF i volby.
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o P. Rosůlek oslovil senátory, především studentskou část, aby zvážili svoji účast
na imatrikulacích


P. Krištuf upozornil, že někteří zaměstnanci katedry archeologie zařazení na pozici
vědecko-výzkumný pracovník, kteří se ovšem zároveň podílejí na výuce, nejsou na
seznamu voličů do AS FF, ačkoliv v minulých letech volit směli
o Děkan: Volit mohou pouze zaměstnanci zařazení jako Akademičtí pracovníci.
o P. Krištuf: Vysokoškolský zákon definuje akademické pracovníky jako
zaměstnance podílející se na výzkumu a pedagogické činnosti. Tuto definici
zmínění zaměstnanci naplňují a vysokoškolský zákon je norma nadřazená
vnitřním předpisům ZČU či FF.


Děkan: Zaměstnanci by se měli obrátit písemně na děkana a
předsedkyni volební komise, kteří se budou problémem zabývat.

3. Úvodní slovo pana děkana


Pan děkan informoval AS FF zprávě, kterou si nechala vypracovat paní rektorka o
situaci na FPE
o Zpráva navrhuje převést životaschopné obory na jiné fakulty a z SPE zřídit
vysokoškolský ústav
o FF musí být připravena převzít některé obory z FPE.
1. V takovém případě bude vedení FF trvat na převzetí oborů a směrných
čísel, nikoliv zaměstnanců. Na pozice budou vypsána nová výběrová
řízení.



FF se stala spolupartnerem akce Forum 2000 – 24. 10. bude uspořádán diskuzní
panel.



Úspěšně proběhl 1. ročník studentských šibřinek



Dotazy/připomínky:
o P. Rosůlek informoval o důležitých bodech z jednání kolegia
1. Upozornil na směrnici rektorky o vydávání veškerých publikací ve
Vydavatelství ZČU. Jednání jsou velmi pomalá a dochází k výraznému
zpoždění vydání publikací.
 Děkan: FF je tímto stavem velmi zasažena, neboť 90% knih na
ZČU vydává právě FF.
 T. Hirt se zeptal na sankce v případě nedodržení směrnice
rektorky a vydání publikace u jiného vydavatele.
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o Děkan: V určitých případech lze toto nařízení obejít, ale
je nutný souhlas prorektora Šimandla.
 P. Krištuf se zeptal na možnost převést pravomoci redakční rady
(komise) ZČU na fakulty.
o Děkan: O této možnosti se budou vést jednání.
 J. Váně navrhl nahradit stávajícího předsedu osobou z FF
2. Jednotný styl webových stránek. Všechny fakulty musí přejít na
jednotný styl webových stránek do konce roku. Vedení FF interně
nařídilo přejít na jednotný styl i všem katedrám, a to začátku příštího
akademického roku.
 P. Rosůlek, J. Váně a T. Zíková upozornili, že zatímco jednotný
styl stránek fakulty je nařízen směrnicí rektorky, na katedry se
toto nařízení nevztahuje. Naopak vedení ZČU podporuje
variabilitu vizuálního stylu webových stránek na úrovni kateder.
Byla by škoda převést velice kvalitně zpracované webové
stránky některých kateder na strohý styl ZČU. Nutností ale je
anglická verze stránek.
o Děkan: Vznese dotaz na vedení ZČU, zda je možné
zachovat současný vizuální styl webových stránek
jednotlivých kateder.
3. Pan děkan upozornil na význam zvyšování mobilit studentů. KSA
připravuje blokové kurzy pro studenty z východní Evropy. Jedná se o
měsíční blokovou výuku v anglickém jazyce. Studenti obdrží od FF
stipendium.

Děkan vyzval ostatní katedry, aby

zvážily

zřízení

podobného programu.
4. P. Rosůlek upozornil na problém dislokace FF v souvislosti s vypršením
nájemní smlouvy na objekt Avalon
 Děkan: V budově SP 31 budou zřízeny 2 velké učebny, které
budou v provozu již v LS 2013 (místo Tandem). Knihovna FZS
zůstává. V SP 38 je již vyklizena část děkanátu FPE. Zde se
v budoucnu

počítá

s umístěním

KSS

a

KHI.

Kvestor

pravděpodobně povolí prodloužení smlouvy na objekt Avalon.
 Děkan dále informoval, že projekt VaVpI nevyšel (byl zařazen
do zásobníku), ale rektorát přislíbil uvolnit prostředky na otravy
budov FF z FRIM.
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o L. Lenk: Byly přislíbeny prostředky na rekonstrukce
v rozsahu

plánovaném

ve

VaVpI,

kromě

nákupu

přístrojů.
5. Děkan informoval o snižování hodnoty RIV bodu. Jedná se o předběžné
výsledky. Zároveň poskytl senátorům informace o aktuální produkci
RIV bodů na jednotlivých katedrách.
6. P. Rosůlek informoval pana děkana a pana tajemníka, že na příštím
zasedání vy AS FF chtěl projednat průběžné čerpání rozpočtu FF a
žádá proto pana děkana o předložení podkladů o čerpání rozpočtu.
 L. Lenk: V současné době je vyčerpáno asi 69 % rozpočtu.
Podrobné informace budou senátu předloženy na listopadové
zasedání.
4. IGAFF


Plénum AS FF se odmítlo zabývat dokumentem o vyhlášení a pravidlech IGAFF, neboť
mu byl zaslán tentýž dokument jako před minulým zasedáním, bez zapracování
jakýchkoliv připomínek ze strany AS FF, které byly zaslány panu děkanovi.

5. SGS


Pan děkan předložil AS FF k diskuzi pravidla hodnocení SGS na FF. Diskuze se vedla
především o složení hodnotící komise a o principech hodnocení. Několik senátorů
vyslovilo své obavy, aby hodnocení komise bylo nestranné, a aby členové komise
neprosazovali projekty z vlastních kateder.
o M. Fenclová upozornila, že zárukou kvalitních a objektivních členů komise by
měl být fakt, že kandidáty nominují katedry.



P. Krištuf se zeptal, kdo bude vybírat recenzenty k projektům. Z dokumentu není
jasné, zda děkan nebo komise.
o Děkan: V rámci ZČU zodpovídá za výběr děkan, ale na FF deleguje děkan tuto
pravomoc na členy komise.



P. Krištuf upozornil, že v dokumentu se uvádí „Pořadí (projektů) je určeno podle

prostého součtu bodů od obou oponentů a podle hodnoty koeficientu efektivity.“, z
čehož není jasné, jakým způsobem bude koeficient efektivity zohledněn.


Děkan: Výsledné hodnocení bude prostý součet bodů z obou posudků a koeficientu
efektivity.



Na zasedání pléna se dostavil senátor K. Hrdlička (12 přítomných senátorů).
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J. Váně vznesl dotaz, zda budou projekty SGS omezeny na 1 rok, jak o tom dříve
uvažovalo vedení FF
o Děkan: Omezení projektů SGS na jeden rok není možné, neboť to odporuje
pravidlům ZČU.



P. Galeta upozornil na příliš velkou váhu RIV bodů v současném systému hodnocení
SGS. Dále navrhl, pokud panuje obava z objektivity při výběru oponentů, vytvořit koš
oponentů, ze kterých bude komise losovat k jednotlivým projektům.



Připomínky k pravidlům SGS mohou senátoři zasílat tajemníkovi AS FF do 29. 10.
Tajemník zašle návrhy děkanovi do 31. 10. 2012.

6. Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru FF


Paní proděkanka Dostálová zaslala AS FF několik bodů z připravovaného návrhu
aktualizace Dlouhodobého záměru FF. Plénum AS FF se usneslo, že diskuze nad
těmito obecnými body není nutná a bude diskutovat až kompletní dokument.



Pan děkan navrhl, aby případné návrhy a připomínky k dokumentu zaslali senátoři pí
proděkance Dostálové do 31. 10. 2012.



Jednání opustil senátor T. Hirt (11 přítomných senátorů)

7. Různé


P. Galeta vznesl dotaz, co situace na FPE znamená pro FF
o Děkan: FF by mohla převzít některé obory od FPE. Mohlo by se jednat
například o Bohemistiku, Psychologii nebo Sociální práce.

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 19. 10. 2012.
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PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
Předseda AS FF
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