Dne 30. října 2015
č. 05/2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr.
Andrea Königsmarková, Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová Ph.D.,
Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Michal Rak, Ph.D., Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan
Straka
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.,
PhDr. David Šanc, Ph.D., Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Doc. PhDr. Nikolaj
Demjančuk, CSc., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D., PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.,
Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Omluveni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Bc. Kateřina Černá, Adéla
Kovačiková
Program:
1. Schválení nových členů VR FF
2. Změny v podmínkách přijímacích řízení na FF pro příští akademický rok
3. Slovo děkana
4. Způsob inovace Volebního a jednacího řádu AS FF ZČU - určení termínů
5. Informace z AS ZČU
6. Informace z SK
Přestávka
7. Společné strategické zasedání kolegia děkana a AS FF
- představení dlouhodobého záměru FF a diskuse nad předloženými materiály, stanovení
harmonogramu aktivit

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Linda Piknerová a Luboš Sál

Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS A. Königsmarková zahájila zasedání, uvítala pana děkana a všechny členy vedení FF,
přítomné senátory a hosty. Připomněla, že doc. Fenclová se vzdala svého mandátu a senátorem se
stal Miloš Kratochvíl z KFI. Jako skrutátory navrhla Lindu Piknerovou a Luboše Sála, oba se svým
jmenováním souhlasili. Následně došlo k jednomyslnému schválení programu zasedání (11-0-0).

1. Schválení nových členů VR FF
Prvním bodem jednání bylo schválení nových členů Vědecké rady Filozofické fakulty. A.
Königsmarková uvedla, že navrženými kandidáty jsou Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. z Masarykovy
univerzity v Brně jako externí člen a Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. z Katedry historických věd FF
ZČU jako interní člen, a předala slovo doc. Vařekovi , aby uvedl další informace. Děkan jmenoval
důvody doplnění vědecké rady. Noví členové zaujmou místa po předčasně zesnulém prof. Vopěnkovi
a prof. Neustupném, který se svého místa vzdal ze zdravotních důvodů. Dále uvedl, že došlo
k rozhodnutí posílit historickou část vědecké rady, a protože archeologie má v radě tři zástupce
(prof. Gojda, prof. Macháček a doc. Vařeka), byl místo prof. Neustupného navržen doc. Šedivý.
Následně došlo k hlasování o nově navržených členech Vědecké rady FF, navržení kandidáti byli
jednomyslně schváleni (11-0-0).
2. Změny v podmínkách přijímacích řízení na FF pro příští akademický rok
Dr. Dostálová představila změny v podmínkách přijímacích řízení, které je možno rozdělit do dvou
skupin. První je aktualizace termínů a drobné stylistické úpravy. Hlavní změnou je pak vypisování
druhých termínů přijímacích řízení pro bakalářské studijní programy, přičemž připomněla, že tento
postup je již používán u programů magisterských. Dále sdělila, že již letos bylo 2. kolo vypsáno u
oborů Archeologie a Blízkovýchodní studia a setkalo se s velkým zájmem. Nepotvrdila se také obava,
že do 2. kola se budou hlásit uchazeči méně kvalitní, kvalita dosažených výsledků byla totožná s 1.
kolem. Zavedení 2. kola přijímacích zkoušek znamená, že v 1. kole nemusí být přijati všichni
požadovaní studenti (tedy nemusí být vyčerpáno celé směrné číslo, to se rozdělí pro počet
přijímaných studentů v jednotlivých kolech). Dr. Dostálová dále uvedla, že v příštím akademickém
roce nebudou otevřeny obory České dějiny a Analytická filozofie a připomněla, že určení obsahu
přijímacích testů je v pravomoci kateder. Následovala diskuse. L. Piknerová se zeptala na směrné číslo
pro jednotlivá kola a vyjádřila obavu, co se stane, když se v druhém kole nepřihlásí dostatečný počet
studentů a směrné číslo se tak nedočerpá. Dr. Dostálové odpověděla, že směrné číslo propadne pro
katedry s dostatečným počtem zájemců. Zdůraznila ale také, že 2. kolo není povinností, ale možností.
Katedry, které mají dlouhodobě vysoký počet uchazečů, ho vypisovat vůbec nemusí, je ale dobré pro
katedry, kde je počet uchazečů téměř roven počtu zájemců. A. Königsmarková uvedla, že tento
postup naopak může vést k výběru kvalitnějších studentů. M. Polák diskusi shrnul konstatováním, že
podmínky příjímacího řízení si určuje vedení katedry a počet přijatých studentů v 1. a 2. kole nemusí

být stejný, což bylo potvrzeno. Následovalo hlasování za účelem schválení Podmínek příjímacího
řízení na FF pro akademický rock 2016/2017 s výsledkem 10-0-1 (zdržela se L. Piknerová).
3. Slovo děkana
Doc. Vařeka se na úvod svého slova vrátil k zasedání AS z 18. září 2015. Řekl, že dr. Rak během svého
proslovu k situaci na Katedře archeologie FF zmínil skutečnost, že výuky se zde zapojují sami
doktorandi bez doprovodu příslušných akademických pracovníků. Doc. Vařeka se podivil, že tato
skutečnost se neobjevila v zápisu z AS a nebyla ani přednesena na schůzi KAR, která se uskutečnila po
zasedání AS. Doc. Vařeka vyzval dr. Raka, aby se v součinnosti s proděkanem doc. Šedivým obrátil na
vedení KAR a tato záležitost byla přezkoumána. Dále uvedl, že jak vedení KAR, tak vedení DFF
připravují odpověď na projev doc. Nováčka, který přednesl na zmíněné schůzi 18. září 2015, s nimiž
bude předsednictvo AS FF seznámeno.
Doc. Vařeka dále sdělil, že pokračuje příprava dlouhodobého záměru (bude součástí bodu 7), který
musí být hotový v lednu 2016. Dále uvedl, že v úterý 27. října došlo k ukončení hlavní části projektu
VaVpI a předal slovo dr. Dostálové.
Dr. Dostálová uvedla, že již došlo k přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor. Katedry jsou
v nových prostorách spokojeny. Díky projektu se podařilo dovybavit všechny katedry, ve všech
prostorách fakulty je dostupný signál wi-fi a všechny učebny disponují minimálně dataprojektorem a
plátnem. Zmínila, že v úterý 27. října prošly rekonstruované prostory kontrolou z MŠMT a byly
slavnostně otevřeny. Připomněla, že úspěšné splnění projektu by nebylo možné bez zásadní podpory
nového vedení univerzity, v této souvislosti zmínila složité legislativní procesy a velké množství
výběrových řízení.
Předsedkyně AS A. Königsmarková poděkovala dr. Dostalové za práci na projektu VaVpI. Doc. Vařeka
pak dodal, že vedení FF již oficiálně poděkovalo vedení univerzity a zejména paní Růžičkové, která na
rektorátu měla projekt na starost.
Doc. Vařeka následně zmínil přípravu nových rozpočtových pravidel ZČU, která jsou zatím nejasná, a
vyjádřil přání sejít se nad tímto problémem se zástupci FF ve velkém senátu. Dr. Hanzelínová
potvrdila, že přípravu pravidel doprovází skutečně zmatky a časté změny, a ptala se na stanovisko
vedení FF k současnému návrhu pravidel. Doc. Vařeka řekl, že v současné podobě vedení FF pravidla
jednoznačně odmítá.
4. Způsob inovace Volebního a jednacího řádu AS FF ZČU - určení termínů
Předsedkyně AS A. Königsmarková uvedla, že je potřeba stanovit postup a termíny inovace Volebního
a jednacího řádu AS FF ZČU. Po krátké diskusi, která navazovala na předešlé schůze AS, bylo
navrženo, že inovace bude provedena v součinnosti AS a vedení FF. A. Königsmarková vyzvala
senátory, aby si připravili návrhy na změny ve VJŘ a do 26. listopadu 2015 je zaslaly tajemníkovi AS
M. Rakovi. Připomínky budou následně zaslány vedení FF, které je zapracuje ke svým a takto
pozměněný řád bude předložen AS k projednání. Následně byl tento postup schválen hlasováním
v poměru 10-0-1 (zdržel se M. Kratochvíl).

5. Informace z AS ZČU
L. Hanzelínová se opět zmínila o chaotické a zmatečné přípravě rozpočtové metodiky ZČU, které
doprovází časté a zásadní změny, jež jsou sdělovány na poslední chvíli. Ocenila jasný postoj vedení FF.
Dále zmínila probíhající diskuse nad centralizací či decentralizací univerzity, tedy zda vedení
univerzity má poskytovat kvalitní profesionální servis s jasně stanovenými standardy, či má dojít
k uvolnění některých služeb na fakulty, které by si je zařizovali sami. Tedy měla vlastní oddělení, např.
ekonomické, právní, veřejných zakázek atd. L. Hanzelínová řekla, že si ale myslí, že toto je spíš věc
děkanů jednotlivých fakult než senátorů, a že pro zachování silné univerzity je potřeba mít tyto služby
centrální.
Dále řekla, že FF uspořádala doplňovací volby do velkého senátu, které musely být ale prohlášeny za
nicotné. Na počátku listopadu se uskuteční volby do celého AS ZČU. L. Hanzelínová jen upozornila na
skutečnost, že na 4 místa pro akademiky FF jsou jen 4 kandidáti.
L. Hanzelínová dále uvedla, že došlo ke schválení redislokace a byly uvolněny prostředky na
rekonstrukci budovy DFF. Doc. Vařeka k tomu doplnil, že se jedná o částku cca. 15 milionů Kč, a že se
rozbíhají rekonstrukční práce. L. Hanzelínová na závěr sdělila, že FZS odmítá investice do budovy
bývalé Škody, kde dnes sídlí.
6. Zprávy z SK
J. Straka se vrátil k připravovaným volbám do AS ZČU a sdělil, že za FF kandiduje 5 studentů. Dále se
dotázal, zda jsou v prostorách FF nějaké vhodné místnosti pro volnočasové aktivity studentů,
případně na využití dvorku k tomuto účelu. Dr. Dostálová uvedla, že k dispozici je průchozí místnost
mezi budovami SD/RJ, ale že její kapacita je omezená. Stejně tak volné místnosti v budově SP jsou
malé. Doc. Vařeka řekl, že se jedná o oprávněný požadavek. Existuje již projekt na revitalizaci dvorku,
je ale problém s vlastnickými právy, stejně tak na opravu průjezdu budovy SP. Jedná se tak úkol pro
vedení FF, aby dokončilo dislokace a našlo pro studenty vhodné místnosti. Zmínil také možnost
využití místnosti v budově knihovny. Dr. Dostálová navrhla schůzku mezi studenty a vedením FF,
zpočátku najít nějaké provizorní řešení a zamyslet se nad možnostmi v budoucnu. A. Königsmarková
požádala J. Straku, zda by se nestal prostředníkem těchto jednání. J. Straka souhlasil.
J. Straka dále zmínil aktivity studentských spolků, které pořádají přednášky a další akce a zdůraznil
jejich potenciál pro plnění 3. role univerzity. Uvedl také, že skončila anketa k vyjádření názoru
studentů na současnou podobu promocí FF, zapojilo se celkem 95 absolventů. Z ankety vyplynulo, že
studenti jsou s místem promocí spokojeni, chtěli by však, aby byla snížena cena (výsledky ankety viz
příloha 1). Doc. Vařeka k tomu uvedl, že příští rok by se již mohli promoce konat v budově
v Jungmannově ulici – což by byla levnější varianta. S cenou za pronájem zámku Kozel půjde totiž
těžko něco udělat, protože je určována Národním památkovým ústavem. Dr. Königsmarková doplnila,
že by bylo možné vyjednat alespoň výhodnější podmínky (např. neplacení parkovného apod.)
Na závěr doc. Vařeka pozval přítomné na tradiční setkání k 17. listopadu. To se letos uskuteční dne
18. listopadu v budově SP a bude spojeno s ochutnávkou regionálních piv. A také s volbou Piva roku
2016 Filozofické fakulty. K tomuto účelu bude ustanovena komise se zástupci jednotlivých kateder,
studentů a členů AS FF.

A. Königsmarková pak připomněla, že další zasedání AS se uskuteční v pátek 27. listopadu od 13.
hodin a vyhlásila krátkou přestávku.
Přestávka (14.15-14.25)
7. Společné strategické zasedání kolegia děkana a AS FF
Vedení společného zasedání se ujal Doc. Vařeka a uvedl, že tento bod rozdělil do dvou částí. V prvním
se bude zabývat bilancováním nad právě končícím obdobím, v druhém přípravami dlouhodobého
záměru na léta 2016-2020. Všichni senátoři měli k dispozici rozpracovanou verzi záměru, z jejíž
struktury se následně vycházelo. Doc. Vařeka také uvedl, že senátoři se mohou k jednotlivým bodům
vyjadřovat, možností je několik, např. vytvoření týmů, které by se věnovali určeným tématům.
Následovalo otevření prvního bodu – naplnění DZ za roky 2011-2015. Sdělil, že FF v právě končícím
období chtěla být výzkumnou fakultou s výukou profesních oborů, tento cíl byl splněn. Dále uvedl, že
jednotící téma Společnost moderní doby a její formování bylo a je pozitivně vnímáno na celé ZČU,
nepodařilo se však zcela využít jeho potenciál. Tématu se sice věnují jednotlivé katedry, nepodařilo se
ale sestavit celofakultní výzkumné týmy, stejný nedostatek je i na celouniverzitní úrovni. FF pak má
velkou rezervu v naplňování 3. role univerzit, problém ale je, že tento segment se nijak neodráží ve
financování univerzit ze státního rozpočtu. Podařilo se udržet akreditaci všech oborů, s tím že
v květnu 2016 bude odeslána kontrolní zpráva za obor Cizí jazyky pro komerční praxi. A je potřeba
dokončit akreditaci doktorského programu KBS. Rezervy jsou v mobilitách, kdy sice roste počet našich
vyjíždějících studentů, stagnuje, až klesá však počet zahraničních studentů, kteří k nám přijíždějí.
K tomu dr. Šanc uvedl, že příjezdovou mobilitu by bylo možno podpořit vytvořením vstřícnějšího
prostředí, zejména zvětšením počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce a uzavíráním
erasmovských smluv tam, kde je zájem studentů o studium v ČR (např. středovýchodní Evropa,
Turecko). Trochu komplikovaná je situace u doktorandů, kdy na některých oborech vyjíždějí často, na
některých vůbec. Nově je v podmínkách doktorských programů zakotveno vyjetí do zahraničí aspoň
na 1 měsíc bez přerušení v rámci posledního doktorského semináře. Dodal ale, že na jiných
univerzitách je standardem minimálně jeden celý semestr. Zmínil také, že jako mobilita je uznáváno
vyjetí v rámci financovaných programů (Erasmus, Free movers atd.), ale že si studen může zařídit
vycestování na vlastní náklady a pak záleží na garantovi příslušného předmětu, zda tento výjezd uzná.
Doc. Vařeka dále pokračoval, že těžko hodnotitelnou oblastí je zájem o studium. FF má dlouhodobě
s Fakultou pedagogickou největší počet přihlášek, chybí ale zájemci o magisterské studium, což je
částečně vysvětlováno nedostatkem absolventů předchozího bakalářského studia. Kvůli
demografickému vývoji a změnám ve financování musela být omezena kombinovaná forma studia,
ačkoliv zájem o ní stále trvá.
Následovalo hodnocení vědecké a výzkumné činnosti. Podařilo se splnit cíl, že 50% financí bude
získáván z vědy a výzkumu. Byl také stanoven cíl získání 13 000 RIV bodů. Bohužel s probíhajícími
změnami metodiky je znám počet jen do roku 2013. Dr. Dostálová k tomu uvedla, že i přesto na
stanovený počet bodů může FF dosáhnout, s již zmíněnými změnami metodiky ale už není možný
další růst. Doc. Vařeka uvedl, že musí být větší důraz kladen na tzv. excelentní výstupy a jejich výběr.
Za uplynulé období FF nemá žádný výstup tohoto typu. Dodal, že FF ZČU vybrala k hodnocení
monografie, ale zda se, že přednost bude dávána publikacím s impakt faktorem. Dále byla zmíněna
otázka aplikovaného výzkumu. K tomu dr. Šanc uvedl, že problémem je nejasná definice, co vlastně

aplikovaný výzkum je. Někdy je tak označován např. jakýkoliv smluvní výzkum. Mgr. Lenk dodal, že
podobné rozhodnutí bylo požadováno i po vedení ZČU, které však odpovědělo, že zaleží na
rozhodnutí řešitele. Dr. Dostalová doplnila, že nejčastěji je rozdělení chápáno tak, že pokud je výzkum
ukončen publikací, je základním, pokud má jiný typ výstupu, je aplikovaným.
V otázce vnějších a zahraničních vztahů J. Straka opět zmínil potenciál studentských spolků a jejich
aktivity. Doc. Vařeka uvedl, že toho si je vědom a je snaha studentské aktivity podporovat. J. Pěchota
se zeptal, proč tedy v letošním roce nebylo finančně podpořeno pořádání tradiční akce Arabfest. Doc.
Vařeka sdělil, že se k němu dostala informace, že pořádání této akce je podpořeno z fondů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a z tohoto důvodu neudělil organizátorům mimořádné
stipendium. Kladně pak byla hodnocena rozvíjející se spolupráce s regionálními institucemi. Dále bylo
konstatováno, že se podařilo stabilizovat a posílit kvalifikační struktury a vyřešit dislokaci fakulty
v centru města.
Po krátké pauze byla pozornost věnována připravovanému DZ na léta 2016-2020. Ten má tři hlavní
body dle rámce DZ univerzitního – 1) kvalita a relevance, 2) Internacionalizace a otevřenost, 3)
Partnerství a diverzita. Doc. Vařeka uvedl, že dochází k určitému podceňování významu a role FF
v rámci ZČU. Řekl, že velkým probléme je, že zástupci technických oborů plně nerozumí smyslu našich
aktivit, ovšem že to stejně platí i naopak. Na odstranění tohoto nedostatku by se mělo pracovat. Dr.
Dostálová pak zdůraznila význam bodu 2, kdy do budoucna jsou důležité jak mezinárodní spolupráce,
zejména vznik mezinárodních výzkumných týmů, tak silnější ukotvení v regionu. FF je jedinou
organizací svého druhu v západních a severozápadních Čechách a má tak velkou spádovou oblast.
Také poloha regionu je velkou výhodou. Dále upozornila, že musí pokračovat zvyšování kvalifikační
struktury. Všechny obory mají v současnosti svého garanta, většinou ale jen jednoho. Hlavním cílem
pak je získat větší počet profesorů s věkem pod 50 let. Připomněla také, že FF má již zajištěnou
odpovídající infrastrukturu v centru města. Dále bylo řečeno, že velká váha bude kladena na
mezinárodní výzkum, který se bude skládat z těchto částí: publikace mezinárodní spolupráce,
společný výzkum, zahraniční citace a výměna pracovníků, tedy zaměstnanci FF v zahraniční a
zahraniční odborníci působící na FF. Doc. Lozoviuk se v této souvislosti zeptal, jak se budou zahraniční
citace vyhledávat a hodnotit. Neexistuje totiž žádný systém a autor si většinu musí citace vyhledávat
sám. Dr. Dostálová uvedla, že základním zdrojem jsou různé citační databáze, které ovšem
nezohledňují úplně vše. Řekla také, že podobné seznamy jsou potřebné i pro přihlášky do různých
typů projektů a jedním z ukazatelů kvality a že je tak v zájmu každého pracovníka si podobnou
evidenci dělat. Jiná pravidla bohužel neexistují. Také zmínila, že zahraniční citace budou důležitým
ukazatelem v chystaných projektech OPVVV a že i z tohoto důvodu bude potřeba definovat jasná
pravidla. Opět připomněla, že metodika neexistuje. Doc. Lozoviuk se ještě zeptal, zda důležitým
indikátorem nemůže být jmenované členství v mezinárodních organizacích, tzv. „učených
společnostech“, protože to se většinou uděluje za kvalitní výzkum. Dr. Hanzelínová k tomu uvedla, že
by tak měly být v tomto ohledu v DZ určena váha jednotlivých indikátorů. Dr. Dostálová uvedla, že
indikátory v DZ jsou návrhem a je potřeba o nich diskutovat a vyzvala senátory k připomínkám,
doplnění či navržení dalších indikátorů.
Také v oblasti vzdělávání mají být v připravovaném DZ reflektována tato témata, zejména problém
dlouhodobých mobilit, pravidelná mezinárodní spolupráce (zejména programy Joint a Double
Degree), počet zahraničních studentů a pracovníků, regionální témata (např. při vypisování
závěrečných prací), zachování různorodosti FF a uplatitelnost absolventů ZČU. K tomu doc. Vařeka

uvedl, že problémem FF je, že absolventi FF vykazují vysokou krátkodobou nezaměstnanost, což je
vysvětlováno např. tím, že studenti humanitních oborů si po skončení studia obecně tzv. „prodlužují
mládí“ a před nástupem do zaměstnání cestují a podobně. J. Pěchota se zeptal, jak to vypadá
s dlouhodobou nezaměstnaností. Doc. Vařeka uvedl, že ta je obecně nízká, ale nejsou relevantní
podklady, protože pracovní úřady toto sledují jen 1,5 roku po skončení studia. L. Hanzelínová pak
uvedla, že s mobilitami určitě pomůže povinnost doktorandů vycestovat. Na to dr. Dostálová
reagovala, že to se ve statistikách objeví až v dalších obdobích. L. Hanzelínová se zeptala, jaký je tedy
oddíl zahraničních studentů. Dr. Šanc odpověděl, že nyní je to kolem 1% a všichni studují české
studijní programy. Následovala diskuse, jaký počet zahraničních studentů by měl být v příštím
období. A. Königsmarková se zeptala, zda máme nástroje k indikátoru týkajícího se počtu
zahraničních profesorů. Dr. Dostálová sdělila, že tento bod vychází z DZ univerzity. K tomu L.
Hanzelínová doplnila, že vedení tento bod do DZ skutečně zařadilo, ale již nespecifikovalo, kdo a jak
ho zařídí. L. Hanzelínová se proto zeptala, kdo odhadne tyto indikátory. Doc. Vařeka odpověděl, že
vedení FF.
Poslední otázka pak směřovala k dislokaci kateder. Doc. Vařeka a dr. Dostálová uvedli, že situace je již
téměř vyřešena. KAP bude umístěna v budově v Jungmannově ulici. KHV musí do června 2016 opustit
budovu v Husově ulici, což sebou nese poslední změny. Zatím se nabízejí tyto možnosti. KHV zaujme
prostory po KFI v budovách SD/RJ, KFI se přesune do rekonstruovaných prostor budovy děkanátu.
Druhou možností je, že místo KFI by se přesunula JAK a jazykové katedry by tak byly všechny v jedné
budově. KHV by se přesunula do budovy SP. Toto musí být ale rozhodnuto co nejdříve, protože v DZ
univerzity to musí být jasně definováno.
Předsedkyně AS A. Kömigsmarková následně poprosila všechny senátory, aby okomentovali
v poskytnutém návrhu DZ obsahovou část a své připomínky zaslali do 12. listopadu tajemníkovi M.
Rakovi. Předsednictvo AS pak do 15. listopadu zapracuje všechny připomínky do jednoho dokumentu
a zašle vedení FF. Tyto připomínky by byly následně pojednány na dalším společném zasedání AS a
KD FF dne 20. listopadu a na dalším zasedání AS 27. listopadu by mohlo dojít ke schválení DZ. Vznik
případných pracovních skupin by byl řešen emailovou komunikací .
Předsedkyně AS FF následně poděkovala přítomným a ukončila zasedání.

Zapsal:

Michal Rak
Tajemník AS FF

Schválili a doplnili: Andrea Königsmarková, Roman Kodet, Jan Straka

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF

V Plzni dne 30. října 2015
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3 Promoce je nepřijatelně drahá
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1 Tato cena je v pořádku

KOZEL. Líbí se Ti prostory zámku
Kozel jako místo konání promocí FF
ZČU?

Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
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TVOJE ÚČAST NA PROMOCI. Jsi
ochotný zúčastnit se promoce za
stávajících podmínek?

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
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Ještě nevím
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Prostor pro Tvé kritické i pozitivní poznámky k
promocím FF ZČU.
Prostředí je krásné a honosné (zahrady kvůli focení..), ale
vadí mi, že je to z ruky a drahé. Kdyby byly v Plzni honosné a
pěkné prostory a vyšlo by to levněji, byla bych pro.

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE

Promoce byla sice pekna, ale ta cena je opravdu vysoka...
Byla jsem na promoci FEL v centru mesta - v divadle... Bylo
to lepsi uz je kvuli dostupnosti + neplatili tak drahy poplatek...

Ještě nevím

Myslím si, že není nutné, aby se promoce FF ZČU konaly na
zámku Kozel, který je sice krásným prezentativním místem,
ale je daleko od Plzně a je drahý. Účastnila jsem se
například promoce FAV ZČU, která se konala ve velkém
sále Měšťanské besedy, která je taktéž důstojným místem
pro zakončení studia. Myslím si, že poplatek 1500Kč je
zbytečně vysoký a může mnoho studentů odradit.

NEZÚČASTNÍM SE
Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
Ještě nevím

Špatná doprava na Kozel, je to docela kus od Plzně a pokud
vím, většina lidí se po cestě ztratí. Navíc obecně plánování
promocí na Kozlu, termín promocí se dozvídáme docela
pozdě na to, aby člověk mohl naplánovat svůj pžijezd a účast
blízkých.
Je to nepochopitelně drahé
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1 Promoce je nepřijatelně drahá

Kozel je fajn

Ještě nevím

Dokolečka omílané téma, poplatek za promoci je příliš. Má
bakalářská promoce před dvěma lety stála 900 a už to se
kde kdo ošíval.
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1 Uvítal bych zlevnění

Kozel je fajn

Ještě nevím

Prijde mi prilis vysoka cena 1500kc. Mnohe studenty to
odradi.
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Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší

NEZÚČASTNÍM SE
NEZÚČASTNÍM SE

1500 za promoci mi přijde opravdu nepřijatelná částka. Na
minulé univerzitě, kterou jsem absolvovala se za promoci
neplatilo nic a to mi také přijde v pořádku. (Nutno ovšem
podotknout, že se konala na půdě univerzity.) Účastnila bych
se, pokud by cena byla maximálně do 500.

Ještě nevím

Ještě nevím

Uvítala bych změnu fotografa. Aby byl flexibilnější, milejší,
profesionálnější a jeho fotky byly kvalitnější. Zároveň aby
komunikace s ním byla lepší.
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Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
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Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE

Problémem je prostor - velmi špatná dostupnost (faktická
závislost na autu, protože veřejná doprava na to místo
neexistuje) a druhak místnost, akustika není slavná, ale
hlavně je pódium té výšky, že stejně na něj a přítomné není
vidět, od třetiny místnosti dozadu z toho mají přítomní dost
smíšený zážitek, protože těžko vidí před sebe a zvedané
ruce s mobily a fotoaparáty to neusnadňují.
Ještě nevím

Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE

10.13.2015 15:51:14
10.13.2015 15:51:45
10.13.2015 16:09:54
10.13.2015 16:14:04
10.13.2015 16:21:01
10.13.2015 16:41:44
10.13.2015 16:50:44
10.13.2015 17:06:50
10.13.2015 17:16:40
10.13.2015 17:38:22
10.13.2015 17:53:08
10.13.2015 18:04:59
10.13.2015 18:32:22
10.13.2015 19:02:18

3
1

Promoce je nepřijatelně drahá
Promoce je nepřijatelně drahá
Promoce je nepřijatelně drahá
Uvítal bych zlevnění
Promoce je nepřijatelně drahá
Promoce je nepřijatelně drahá
Promoce je nepřijatelně drahá
Uvítal bych zlevnění
Uvítal bych zlevnění
Uvítal bych zlevnění
Promoce je nepřijatelně drahá
Tato cena je v pořádku
Tato cena je v pořádku
Uvítal bych zlevnění

Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
Kozel je fajn
Kozel je fajn

NEZÚČASTNÍM SE
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1 Tato cena je v pořádku

Kozel je fajn

Velmi mě mrzelo špatné dopravní značení,můj děda pak
musel se zdravotní komplikací ze spodního parkoviště na
Kozel pěšky do kopce - kvůli tomu přišel pozdě:-( Také moc
nechápu, proč účastníci promocí musí platit poplatek na
jediných dostupných toaletách (nejde mi o peníze,ale o to, že
to člověk nepředpokládá) Jinak prostory jsou velmi vhodné,
celkový dojem z promocí byl dobrý.

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
Ještě nevím

4 Promoce je nepřijatelně drahá

2
1

kvůli vysokému poplatku jsem se nezúčastnila ani své
vlastní promoce, nemám na to zkrátka peníze
Líbila by se mi třeba promoce na radnici.

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
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Cena je absurdní, lze jistě najít reprezentativní prostory za
přijatelnějších podmínek.

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
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Proč mám platit za něco na co studuju

Lešení na zámku bylo celkem zklamání. Celý areal je moc
hezký, ale tohle mi příšlo opravdu nevkusné, zvláště když za
to měl člověk zaplatit 1500Kč.
K účasti by mě přesvědčilo snížení ceny, nebo občerstvení,
přípitek a doprava v rámci ceny stávající.
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Cena
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Zámek Kozel je dle mého názoru ideální, je to vkusné,
důstojné a dělá to akci téměř velkolepou. I když jela rodina z
jihu Čech jen kvůli promoci, byli z ní nadšeni a to převážně
jen díky prostředí, které z toho udělalo třikrát tak zajímavější
akci, než když to například Jihočeská univerzita pořádá v
obyčejném sále v Budějovicích v Metropolu.
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Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
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Kozel je fajn

Ještě nevím
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nehorázná cena, když jinde je to zdarma
1500Kč za promoce a z toho jako není FF schopná zaplatit
na zámku parkoviště a wc?? To není normální, aby člověk
platil takovou sumu za promoce a pak ještě za parkování u
zámku a za wc!! Je to fakt hrozný!!
Z faktu, že se promoce konají na zámku Kozel jsem
nadšená, cena se mi zdá přijatelná vzhledem k tomu, že
člověk promuje na bakalářském studiu ve většině případů
pouze jednou.

Chci špičaté akademické čepice!
Kozel je z reprezentativního hlediska v pořádku. Bohužel
dostupnost tam je horší a návrat spojený s hledáním
nějakého místa v okolí, kde promoce s rodinou oslavit, je
velice obrížné. To univerzita nedisponuje vlastními
reprezentačními prostory v Plzni?

cena je neadekvatni
Promoce na zámku Kozel má své kouzlo, především díky
prostředí ve kterém se odehrává. Pokud by se však našlo
nějaké vhodné reprezentativní místo přímo v Plzni, nebránila
bych se.

Pokud to půjde, ZÚČASTNÍM SE
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Ještě nevím

Páči sa mi priestor, záhrady zámku Kozel sú naozaj krásne a
obdobné prostredie v Plzni by sme ťažko hľadali. Na druhej
strane je promócia naozaj nákladná a nesúvisí to len s
poplatkom za konanie. V našej rodine nemáme auto a
vzhľadom na to, že dopravné spojenie do Šťáhlav je zlé,
musíme si zobrať taxík, s ktorým spiatočná cesta stojí cca
1000Kč. Ak je rodinných príslušníkov viac, cena sa znovu
navýši. Preto by som uvítala zmenu miesta konania.
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Vybírat peníze za promoci je skandalozní. Už beztak je na
trestní oznámení to, že studijní referentky vybírají po 100 kč
za každý předmět, který si student zapomene zapsat do
portálu. Škola má mít dostatek financií a prostředků k tomu,
aby zajistila adekvátní a důstojné ukončení studia svým
úspěšným absolventům. Jedné promoce jsem se již
nezúčastnila, další - magisterské se hodlám účastnit pouze
pokud bude v Plzni a zadarmo.

Kozel mi přijde jako opravdu důstojné místo, asi bych i uvítal
promoce v Plzni, ale nevidím ve městě nějaké honosné
místo, které by se toho mohlo zhostit, možná Měšťanská
beseda, ale ty prostory zámku mi přijdou opravdu vhodně
vybrané :-)
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1 Tato cena je v pořádku

1 Promoce je nepřijatelně drahá
1,88
44xNepřijatelně
37xZlevnění
11xV pořádku

Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
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Kozel je fajn
Kozel se mi nelíbí

NEZÚČASTNÍM SE

Přijde mi absolutně nepřijatelné, že musí studenti platit za to,
že se můžou zúčastnit svojí vlastní promoce. Přijatelný je
max. příspěvek a fotografa.
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Ještě nevím

Nevyhovující dostatek prostoru pro rodinné příslušníky.
1.500 Kč za promoci, která trvá půl hodiny je skutečně za
hranicí.
Preferovala bych promoci přímo v Plzni, pokud tuším dříve
to bývalo v Parkohotelu. Cena 1500 mi přijde přemrštěná už
vzhledem k tomu, že v ceně nejsou ani fotografie (od
naprosto příšerného fotografa z června 2015) a cena na
Kozel taky není pro všechny úplně snadná.

Dopravni dostupnost

Ano, sice by byla Plzeň lepší, ale bohužel se domnívám, že v
Plzni nejsou dostatečně důstojné reprezentativní prostory,
které by zatím mohly Kozel nahradit.Dříve některé fakulty
ZČU dělaly promoce ve zbořeném KD Inwest, některé je
dělávají ve velkém Divadle. Samozřejmě můžeme ušetřit a
dělat promoce třeba v Jungmance - ale ruku na srdce hnusnější sál bychom asi v Plzni nenašli. Až v Plzni vznikne
nějaké pěkné, reprezentativní místo, dalo by se o tom
uvažovat. Zatím se domnívám, že Kozel je nejlepší varianta.
ZČU i vzhledem ke své historii jednoduše nemá Karolinum,
čili prostor, který má za sebou obrovskou historii. Nemáme
ani Betlémskou kapli, jako ČVUT. Alternativou by byla
výstavba nějaké nové auly na Zeleném trojúhelníku celouniverzitní. To je ale při současných finančních
podmínkách sci-fi. Proto Kozel je dobrá varianta.
Nevím, jaké jsou všechny alternativy konání promocí v Plzni,
každopádně věřím, že pokud by byly promoce přesunuty do
nějakých reprezentačních prostorů právě do Plzně (bez
nutnosti zařizování odvozu apod.), bylo by to pro mě
přijatelnější a sympatičtější. Zároveň si myslím, že by se
účastnilo víc lidí (ať už z řad příbuzných, kamarádů nebo
samotných studentů). A poznámka na závěr: studujeme VŠ
v Plzni, ne na Kozlu, tedy proč se s VŠ nerozloučit právě v
Plzni.

Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší
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Kozel je fajn, ale Plzeň by byla lepší

Ještě nevím

46xLepší Plzeň
40xKozel fajn
3xNelíbí

15xJe nepřijatelná + nezúčastním se

