Zápis ze zasedání pléna Akademického senátu FF ZČU v Plzni
dne 22.6.2012
Přítomní členové:
Přemysl Rosůlek, Tomáš Hirt (dostavil se později), Marie Fenclová, Karel Hrdlička, Ladislav
Šmejda, Tereza Zíková, Ema Hrešanová, Jan Váně, Lucie Frčková, Vladimír Naxera.
Hosté:
Pavel Vařeka, Ludmila Dostálová, Lukáš Lenk, Giuseppe Maiello, Ján Ostrolucký,
Magdalena Leichtová.
AS se sešel v 9.00. Projednávání bodů programu bylo opožděno kvůli nepřítomnosti děkana,
proděkanky a tajemníka FF, kteří se dostavili v průběhu projednávání 3. bodu programu.
Zasedání zahájil a jeho průběh řídil předseda AS P. Rosůlek.
Zvoleni skrutátoři: J. Váně, T. Zíková.
1. projednání návrhu programu
Program navržený předsednictvem byl po projednání schválen bez úprav v následujícím
znění:
1. schválení programu
2. úvodní slovo děkana
3. jednání o aktuální problematice disciplinární komise
4. projednání finančního výhledu FF pro akademický rok 2012/2013
5. projednání zprávy o činnosti FF
6. vyhlášení voleb do AS
7. projednání pravidel pro SGS na rok 2013
8. různé (směrná čísla na 2012/13, SVK, harmonogram zasedání, další)
Program schválen v poměru hlasů 9 : 0 : 0
2. Úvodní slovo děkana
Bod nenaplněn v důsledku nepřítomnosti děkana
Dostavil se senátor T. Hirt.
3. Jednání o disciplinární komisi
P. Rosůlek informoval o konkrétním problému, kdy se student nechal před disciplinární
komisí (DK FF) zastupovat právníkem. S podobným případem se DK FF dosud nesetkala.
Ačkoli v konkrétním případě DK tento postup připustila, vznikly v akademické obci
pochybnosti o správnosti postupu. Okolnosti případu vysvětlil předseda DK L. Šmejda.
Požádal při té příležitosti rovněž o ujasnění, jaké informace má obsahovat návrh na
disciplinární řízení předkládaný děkanem a které informace si má DK případně zjišťovat
sama.
AS projevil znepokojení nad možností nechat se na uzavření jednání DK zastupovat jinou
osobou. P. Rosůlek informoval senátory o názoru OLP ZČU, jmenovitě jejího vedoucího
Jana Podoly, který možnost zastupování studenta před DK právníkem připouští. Senátoři AS
souhlasili se záměrem P. Rosůlka navštívit J. Podolu znovu za účelem osobního projednání
věci a požádal děkana FF o podporu postoje AS vyjádřeného v následujícím usnesení:

1. usnesení AS ze dne 22.6.2012:
AS FF vyjadřuje znepokojení nad vzniklou situací ohledně zastupování studenta jinou osobou
v rámci zasedání disciplinární komise FF. AS FF zastává názor, že zasedání disciplinární
komise je neveřejné; na základě doporučení OLP ZČU ohledně zastupování studenta právním
zástupcem bylo podle AS FF toto pravidlo porušeno. AS FF plně podporuje disciplinární
komisi FF v její činnosti a domnívá se, že práva studentů jsou dostatečným způsobem hájena.
AS FF podporuje záměr vedení FF vypracovat alternativní právní názor v této věci.
AS FF apeluje dále na děkana, aby na základě vzniklého precedentu zahájil v součinnosti s
AS FF aktualizaci disciplinárního řádu FF a příslušné směrnice.
Usnesení schváleno poměrem hlasů 10 : 0 : 0.
4. Projednání finančního výhledu FF pro akademický rok 2012/2013
Tajemník FF L. Lenk informoval o finanční situaci pro akademický rok 2012/2013 a vážných
finančních problémech některých fakult (jmenovitě FPE a FS), jejichž řešení hledá vedení
ZČU v možnosti vyčlenit podporu těmto fakultám též z FPP jiných fakult (včetně FF). L.
Šmejda (člen AS ZČU) informoval o názorech na řešení, které panují v AS ZČU. AS FF po
diskusi vyjádřil přesvědčení, že převedení finančních prostředků z FPP naší fakulty by
ohrozilo další hospodaření FF a dohodl se na následujícím usnesení:
2. usnesení AS ze dne 22.6.2012:
AS FF chápe obtížnost finanční situace vybraných součástí ZČU. AS FF odsouhlasil rozpočet
na rok 2012 s rezervou FPP a obává se, že není možné stávající rozpočet v souvislosti s
danou situací na ZČU dodržet. Jelikož AS FF je spoluzodpovědný za řádné hospodaření FF a
za odsouhlasený rozpočet, žádá paní rektorku ZČU, aby AS FF potvrdila do 30.6.2012, že
prostředky FPP ze stávajícího odsouhlaseného rozpočtu FF nebudou využity k sanaci
finančních problémů jiných součástí ZČU, neboť tato situace by znamenala existenční
ohrožení samotné FF. Zároveň AS FF žádá příslib, že v rozpočtu na rok 2013 nebude využito
ušetřených prostředků FPP ve prospěch ostatních součástí ZČU.
Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 8 : 0 : 1.
Zasedání AS opustila senátorka L. Frčková.
5. Projednání Zprávy o činnosti FF
Stávající projednávání Zprávy o činnosti FF navazuje na nedokončené projednávání tohoto
dokumentu z minulého zasedání. P. Rosůlek upozornil na rozpor v zastoupení THP na
děkanátu FF a na nejednotnost mezi RIV body a tabulkami předloženého dokumentu.
Proděkanka Dostálová přislíbila opravit první nesrovnalost a vysvětlila domnělý rozpor
ohledně RIV bodů. P. Rosůlek navrhl, aby do tabulek byl počet RIV bodů za jednotlivá
pracoviště uváděn v přepočtu na počet akademických pracovníků daného pracoviště.
Dále bylo konstatováno, že připomínky, které zazněly při předcházejícím projednávání, byly
do dokumentu zapracovány. Bylo doporučeno Zprávu o činnosti hlasováním schválit
s podmínkou zohlednění výše uvedených připomínek.
Zpráva o činnosti FF byla schválena poměrem hlasů 8 : 0 : 0

6. Vyhlášení voleb do AS FF
Z debaty vzešel návrh, aby se volby do AS FF uskutečnily v týdnu 12. – 16. 11. 2012.
Návrh schválen poměrem hlasů 8 : 0 : 0.
7. Pravidla SGS a vnitřní grantové řízení
Z diskuze vzešla řada podnětů (mimo jiné otevřít možnost zapojení do soutěže případně též
bakalářům). Doplňující návrhy mohou senátoři zasílat panu děkanovi do 30.6.
8. Různé
Směrná čísla
Děkan informoval, že oficiální směrná čísla přidělená fakultě byla rektorátem sdělena teprve
včera (21.6.) a že při jejich rozdělení uvnitř fakulty byl aplikován stejný vzoreček jako
v loňském roce. Děkan, proděkanka a tajemník fakulty odpověděli na řadu dotazů: Proč se
pracovalo se dvěma variantami návrhu (Váně), proč má Humanistika koeficient 2 (Leichtová),
proč nebyly vypsány přijímací zkoušky pro obor Filozofie (Váně), jak se stanovuje kritérium
„váha oboru“ (Fenclová). Z diskuse vzešel návrh, aby „politická rozhodnutí“ stanovující
„váhu oboru“ byla aktualizována.
3. usnesení AS ze dne 22.6.2012
AS FF žádá děkana o analýzu kriteria „váha oboru“ ve vztahu k překryvům
(„importy/exporty“) mezi katedrami a uvnitř kateder do 30.9.2012.
Usnesení schváleno poměrem hlasů 6 : 0 : 2.
Harmonogram zasedání AS na 2012/2013:
Zasedání se budou konat vždy týden po kolegiu děkana.
Schválení projednané změny Statutu AS FF ZČU
Byla schválena již dříve projednávaná změna Statutu AS FF ZČU.
Změna schválena poměrem hlasů 8 : 0 : 0.
Slyšení člena akademické obce na jeho vlastní žádost
AS souhlasil se žádostí člena akademické obce FF G. Maiella o slyšení před AS a udělil mu
slovo. AS souhlasil, aby se projednávaného bodu zúčastnila též zástupkyně vedoucího KAP
M. Leichtová. G. Maiello informoval senátory o tom, že jeho pracoviště (KAP) mu po
vypršení jeho smlouvy na dobu určitou nenabídlo smlouvu novou. Uvedl důvody, které podle
jeho názoru, svědčí o nesprávnosti takového rozhodnutí. Senátoři se domnívají, že problém, o
kterém G. Maiello informoval, nenáleží do kompetence AS FF. Na základě informací o
konkurzním řízení (do kterého se G. Maiello nepřihlásil) vyjádřili někteří senátoři názor, že
by bylo vhodné výsledky tohoto konkurzu zrušit a vypsat konkurz nový. Tento názor však
nemůže být základem libovolného ovlivnění vedení KAP ani vedení FF.
Tím byly vyčerpány všechny body jednání AS.
Zasedání bylo předsedou AS ukončeno ve 13.35.
Zapsala: Marie Fenclová
V Plzni, 24.6.2012.

