Dne 23.10.2012

Zápis ze zasedání předsednictva Akademického senátu Fakulty filozofické
ZČU v Plzni

Přítomní
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., PhDr. Vladimír Naxera, PhDr.
Přemysl Rosůlek, Ph.D.
Omluveni
Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

1) Předseda AS FF svolal mimořádnou schůzi předsednictva za účelem projednání
situace, které vyplynula z e-mailu, který zaslala členům učitelské komory AS FF paní
proděkanka Dostálová dne 22. 10. 2012 (viz příloha).
Předsednictvo přijalo usnesení (4-0-0).

Usnesení:
Předsednictvo AS FF ZČU v Plzni pokládá za nutné reagovat na e-mail, který byl
zaslán všem členům učitelské komory AS FF statutární zástupkyní pana děkana FF Dr.
Ludmilou Dostálovou dne 22. 10. 2012, a upozornit na některé zavádějící skutečnosti
v něm obsažené.
Předsednictvo AS FF konstatuje, že bod jednání pléna AS FF „Diskuze o aktualizaci
Dlouhodobého záměru FF” byl navržen ze strany děkanátu a pan děkan by měl
související dokumenty předložit a to nejpozději 5 dní před zasedáním pléna AS FF.
Jelikož v požadovaném termínu nemělo předsednictvo AS FF k dispozici žádné
materiály k bodům jednání navrhovaných děkanátem, upozornilo na tuto skutečnost
statutárního zástupce pana děkana FF, kterého pověřil zastupováním na schůzi
předsednictva. Není pravda, že vypracování dokumentu zadalo paní proděkance
předsednictvo AS FF.
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Program jednání pléna AS FF navrhuje předsednictvo a schvaluje plénum AS FF. Je
právem pléna AS FF odmítnout se zabývat kterýmkoliv navrženým bodem. Plénum AS
FF shledalo na svém zasedání dne 19. 10., že v dokumentu zaslaném paní statutární
zástupkyní děkana Dr. Dostálovou nejsou body, které by bylo potřeba v současné
době diskutovat, a bude projednávat až kompletní Aktualizaci Dlouhodobého záměru
2013.
Z norem FF i nadřazených předpisů vyplývá, že partnerem pro jednání akademického
senátu je vždy děkan, a to i v případě, že se projednávají materiály z agendy
některého z proděkanů. Pokládáme proto za nepřijatelný požadavek paní proděkanky
“Dale zadam, abyste mi sve pozadavky na vypracovani techto dokumentu sdelovali

nejmene tyden predem a adresovali mi je oficialne prostrednictvim dekanatu, tj.
prostrednictvim asistentky dekana, pani Schinabkove.” Předsednictvo AS FF
konstatuje, že podobné požadavky nejsou v kompetenci paní proděkanky a žádný
předpis FF ani nadřazená norma k nim AS FF nezavazuje.
V této souvislosti upozorňuje předsednictvo AS FF na skutečnost, že v posledních
dvou letech byly materiály k bodům jednání pléna AS FF ze strany děkanátu
opakovaně zasílány se zpožděním, často neúplné nebo v nevyhovující podobě (viz
zápisy z jednání pléna). AS FF byl k tomuto chování ze strany vedení FF velmi
tolerantní.
Předsednictvo AS FF pokládá za alarmující, že člen vedení FF odmítá komunikovat s
AS FF (tj. zvolenými zástupci akademické obce FF), resp. podmiňuje tuto spolupráci
velmi nestandardními požadavky. Předsednictvo AS FF se obává, že nastalá situace
může v případě nepřítomnosti děkana na fakultě paralyzovat vztahy mezi děkanátem
a zvolenými zástupci akademické obce. Žádáme pana děkana o okamžité přijetí
takových opatření, která by této situaci zabránila.

2) Předsednictvo jednohlasně rozhodlo, že žádá reakci pana děkana nejpozději do 26.
10. 2012 a to včetně konkrétních kroků, které v celé situaci podnikl (4-0-0).

Zapsal:

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.
tajemník AS FF

Schválil:

PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
předseda AS FF
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Příloha:
Kopie e-mailu paní proděkanky Dostálové ze dne 22. 10. 2012
Vazeni senatori,
minule pondeli me Predsednictvo AS FF pozadalo o vypracovani osnovy Aktualizace dlouhodobeho
zameru FF pro rok 2013, abyste na patecnim zasedani o nem mohli diskutovat. Dokument jsem tedy
pres noc vypracovala a ackoliv to nevypada priprava na jeho vypracovani opravdu zabrala skoro celou
noc. Navic, ackoliv jsem se zrovna nachazela v tizive osobni situaci, jsem behem utery zajistila i
vyjadreni pana dekana (toho casu na zahranicni ceste), aby Vam predkladany dokument byl opravdu
oficialni. Nyni jsem se dovedela, ze jste se jim na svem patecnim zasedani ani nezabyvali.
Povazuji tuto skutecnost - ze jste mi zadali vypracovani dokumentu, a pak jej odmitli projednat - za
projev hrube bezohlednosti a neucty k me praci, memu casu a memu usili.
Informuji proto timto, ze propriste jiz pro senat nevypracuji zadny dokument, jehoz vypracovani mi
neuklada nejaky predpis, smernice, ci jina norma. Dale zadam, abyste mi sve pozadavky na
vypracovani techto dokumentu sdelovali nejmene tyden predem a adresovali mi je oficialne
prostrednictvim dekanatu, tj. prostrednictvim asistentky dekana, pani Schinabkove.
Jednotlivcum z rad akademicke obce jsem i nadale k dispozici tak jako kdykoliv predtim,
akademickemu senatu jakozto instituci vsak pouze za vyse uvedenych podminek.
Bez pozdravu
Ludmila Dostalova
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