Dne 18. prosince 2015
č. 07/2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D., PhDr. František Kalvas, 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., Doc. PhDr. Jan
Záhořík, Ph.D., Bc. Kateřina Černá, Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál,
Mgr. Jan Straka
Hosté
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.,
Doc. PhDr. Miloš Šedivý, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Program:
Zahájení zasedání a schválení programu
1. Slovo děkana
2. Projednání předpokládaného snížení rozpočtu o 10% na rok 2016
- diskuse a přijetí usnesení k tomuto bodu
3. DZ FF ZČU
- diskuse k navrhovaným metodám a zaneseným změnám
- přijetí usnesení k DZ
4. Zprávy z AS
5. Zprávy z SK
6. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byly po celou dobu zasedání Ivona Mišterová a Kateřina Černá

Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS A. Königsmarková zahájila zasedání, uvítala paní prorektorku dr. Šlehoferovou, pana
děkana a všechny členy vedení FF, přítomné senátory a hosty. Připomněla, že aby členové AS
nezapomněli zaslat návrh změn Volebního a jednacího řádu AS FF a to v průběhu ledna 2016. Jako
skrutátory navrhla Ivonu Mišterovou a Kateřinu Černou, obě senátorky se svým jmenováním
souhlasily. Předsedkyně AS se zeptala, zda nemá někdo nějakou připomínku k návrhu programu.
Připomínka nebyla vznesena a následně došlo k jednomyslnému schválení programu zasedání (14-00). Po skončení hlasování dorazil F. Kalvas.
1. Slovo děkana
Doc. Vařeka sdělil, že od posledního zasedání AS nedošlo k žádné mimořádné události a vzpomněl na
komplikace ohledně voleb do AS FF na konci roku 2014. Připomněl ale, že nás čeká velmi složitý rok
2016. Následně poděkoval zaměstnancům FF a senátorům za práci odvedenou v roce 2015. Zejména
vyzdvihl aktivitu studentské komory AS, kterou označil za nejaktivnější od roku 1998. Doc. Vařeka
dále řekl, že by bylo dobré, kdyby podobnou aktivitu SK vykazovala i v budoucnu a to nejen v tomto
volebním období. A. Königsmarková se k poděkování členů SK připojila.
2. Projednání předpokládaného snížení rozpočtu o 10% na rok 2016
Andrea Königsmarková sdělila, že vedoucí kateder byli požádání o návrh rozpočtu, který by byl snížen
o 10%. Senát by měl dostat informace k této problematice, včetně toho, zda je nějaká možnost, jak se
se snižováním vypořádat. Upozornila také, že problémy s rozpočtem byli již letos L. Hanzelínová si od
Mgr. Lenka vyžádala další podklady a informace k rozpočtu. Zmínila také, že ještě není zcela jasné, jak
bude rozpočet utvářen v rámci celé univerzity. Mgr. Lenk k tématu sdělil, že se jedná o výhled na rok
2016. Zřejmý je pokles studentů, nejsou známy směrné kvalitativní ukazatele, budou ale klesat.
Pokles 10% se týká jen výukové části rozpočtu. Dále řekl, že odvod CNN je 5 mil. a do FRIM vzrostou
odvody na cca. 1,5 mil. L. Hanzelínová reagovala, že se tedy jedná o výhled za celou FF, kde však už
není tolik projektů a tím pádem lidí a akcí. Mgr. Lenk uvedl, že v takovém případu musí vedoucí
kateder připravit nižší rozpočet. A. Königsmarková uvedla, že toto by mělo být v kompetenci kateder.
Dále uvedla, že by se měl vyslat signál k rektorátu, že dochází k poklesu v mnoha oblastech, ale
odvody jsou stále stejné. Dále uvedla, že KGS již nemůže rozpočet snížit, že by tím došlo k ohrožení
kvality výuky. Následně do diskuze vstoupila Dr. Šlehoferová. Řekla, že debata by měla být vedena, až
budou určeny vnitřní ceny ZČU a že připravovaná nová rozpočtová metodika ZČU byla vhodnější pro
netechnické obory, ale je o tom stále vedena debata a schází se pracovní skupina. Diskutuje se také
vznik rozvojového fondu.
L. Piknerová se následně zeptala, kdy byl dotaz na katedry vznesen a jak se řeší. Mgr. Lenk odpověděl,
že již přišly reakce ze všech pracovišť. Devět se se situací vypořádalo, jedno by skončilo v mínusu. A.
Königsmarková řekla, že jako vedoucí katedry upravený rozpočet odmítla. I. Mišterová řekla, že si
myslí, že i KAJ by skončila v deficitu. F. Kalvas se zeptal, jaká je role FF/kateder/AS ve vyjednávání. Co
mohou udělat? A. Königsmarková řekla, že mohou dát najevo nesouhlas se situací. Že odvody jsou
stále stejné a rozpočet klesá. L. Hanzelínová připomněla, že AS schvaluje rozpočet. Doc. Vařeka uvedl,
že děkan předkládá rozpočet, AS ho schvaluje. Rozpočet musí být vyrovnaný, pokud se ukáže, že
bude ztráta, musí zasáhnou vedení univerzity a hrozí i nucená správa. L. Piknerová se dále zeptala,
zda vedení fakulty vidí úspory na místech, kde např. vedoucí kateder nikoliv. Doc. Vařeka připomněl
problematiku servisních organizací ZČU. A že také nevidí místa, kde by ještě šlo spořit. Mgr. Lenk řekl,

že byl proveden návrh na úspory na KGS, který se týkal hlavně snižování mezd a propouštění
pracovníků. A. Königsmarková reagovala, že tím by byl ohrožen akreditační potenciál i výuka a že jsou
pracoviště, které při dalším snožování nevyjdou. Doc. Vařeka uvedl, že většina kateder má rezervy
v publikační činnosti. A. Königsmarková uvedla, že roste počet mobilit a vlastní ekonomická činnost.
Mgr. Lenk uvedl, že nabízí jen ekonomický pohled a zde je možno šetřit již jen na mzdách. Doc.
Vařeka také uvedl, že KGS poslalo návrh opatření k rozpočtu a k letošní ztrátě zhruba 360 tis. bude
vypracován splátkový kalendář. Splácet bude možno buď v roce 2016, nebo 2017. Pokračují také
jednání s rektorátem o podpoře jazyků. I. Mišterová sdělila, že KAJ se zvýšily mzdové nátoky po přijetí
dvou nových profesorů, případná ztráta bude ale pokryta z FPN. Dr. Šlehoferová diskusi zakončila
konstatováním, že většina problémů plyne z různorodosti univerzitního prostředí a je nutná aktivní
účast děkana FF na jednáních na rektorátu a senátorů z FF na jednáních AS ZČU.
3. DZ FF ZČU
Na počátku bylo sděleno, že FF se musí přihlásit, které indikátory ZČU bude plnit. Dr. Šlehoferová
připomněla, že mohou přijít připomínky od vedení ZČU a o DZ je možno hlasovat v lednu. L.
Hanzelínová se zeptala, do kdy se musí k jednotlivým indikátorům DZ FF přihlásit katedry. Doc.
Vařeka odpověděl, že do vánoc. F. Kalvas se pozastavil nad třetí rolí univerzity, zejména nad
kariérním řádem a rolí rodiny, zmínil problematiku mateřské dovolené. Doc. Vařeka řekl, že bude
otevřena univerzitní školka a nad zmíněný okruh problémů je stále diskutován. V 14. 25 se z jednání
omluvila A. Kovačiková. Následně došlo k hlasování nad následujícím usnesením: Akademický senát
bere na vědomí současnou podobu dlouhodobého záměru a může být předložen vedení univerzity.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně (14-0-0). Dr. Šlehoferová připomněla, že v lednu bude prostor
pro diskusi nad připomínkami z rektorátu.
4. Zprávy z AS
L. Hanzelínová uvedla, že současný senát končí své funkční období a 6. 1. 2016 se sejde senát nový.
Dále řekla, že pokračuje diskuse nad metodikou rozpočtu, připravuje se nová verze. Nyní se tak vše
pude řídit starými pravidly. AS ZČU vzal na vědomí principy uspořádání servisních činností. A.
Königsmarková pogratulovala staronovým senátorům ke zvolení a poděkovala za jejich práci v AS
ZČU. Doc. Vařeka pak doplnil, že senátoři FF v AS ZČU vždy zastávali jasný názor a stanovisko FF.
5. Zprávy z SK
J. Straka uvedl, že 8. 12. se uskutečnila debata s ministrem J. Dienstbierem, které se zúčastnilo více
jak sto studentů a reportáž přinesla televize Plzeňská 1. Poděkoval také dr. Šlehoferové za
moderování akce. Dále uvedl, že pokračuje práce na katalogu příležitostí, kde je zatím 6 studentských
spolků a 2 projekty (studentský kvíz a studentská místnost a dvorek). Dr. Horová následně uvedla, že
SK zařídilo vytvoření PFka 2016 FF a poděkovala SK za spolupráci.
6.

Různé

A. Königsmarková sdělila, že AS byl osloven k podpoření Adventní výzvy kolegia Paměti národa.
Předsednictvo AS se shodlo, že nebudeme odpovídat jako celek, případní zájemci naleznou více
informací na webu (www.adventnivyzva.cz). L. Hanzelínová následně otevřela otázku plagiátorství u
závěrečných prací. Nyní platí povinnost přijmout vše, což bylo předloženo jako jediné řešení situace.
F. Kalvas uvedl, že není problém vše přijmout a rozhodnout u komise. R. Kodet ale řekl, že všechny

práce se odevzdávají do knihovny a řešením je zavedení seminářů, za které by byly zápočty. I.
Mišterová ale připomněla, že pokud student práci neobhájí, je na přední straně razítko
„neobhájeno“. L. Hanzelínová se ještě zastavila nad termíny odevzdání závěrečných prací. Řekla, že
nedochází k odkladům, a že dr. Šanc by měl dát odklad studentů, pokud je jejich žádost podpořena
kladným stanoviskem vedoucího práce. P. Vařeka řekl, že v současné době nechce vedení FF
upravovat Studijní a zkušební řád, protože v roce 2016 má dojít ke změně zákona o VŠ. I. Mišterová
řekla, že jakékoliv změkčení se musí zvážit, aby se neobrátilo proti poctivým studentům. M. Kratochvíl
uvedl, že musí být podklad od vedoucího, že si to student zaslouží. L. Hanzelínová požádla, aby bylo
hlasováno o usnesení ve znění: Akademický senát FF žádá proděkana dr. Šance, aby vstřícněji
posuzoval žádosti o odklad odevzdání bakalářských a diplomových prací pokud bude žádost
odsouhlasena vedoucím práce, než bude situace vyřešena systémově.
Následovala diskuse. J. Straka se zeptal, zda by se nemohlo hlasovat v lednu. Dr. Šlehoferová uvedla,
že by bylo dobré se zeptat dr. Šance a pozvat si i dr. Podolu z právního oddělení. I. Mišterová řekla, že
dr. Šanc vždy rozhodoval dle doporučení KAJ. A. Königsmarková uvedla, že z KGS je schváleno
přibližně 50% žádostí. J. Straka řekl, že mezi studenty převládá pocit, že nemá cenu žádost vůbec
podávat, protože bude zamítnuta. M. Kratochvíl uvedl, že by bylo dobré mít nějaké podklady, jak to
s žádostmi je. L. Piknerová řekla, že je potřeba respektovat zažitá pravidla. L. Sál ale řekl, že ta někdy
vedou ke konci studia. Následně došlo k hlasování, kterým nebylo usnesení přijato (3-3-8).
J. Pěchota nakonec vznesl dotaz ke grantům SGS, když byla zrušena interní pravidla FF. Doc. Vařeka
řekl, že dle nařízení rektora byla skutečně zrušena a nyní platí jen pravidla ZČU, které je možné najít
na webu. A. Königsmarková řekla, že by na webu FF mohl být nějaký odkaz na pravidla ZČU. J.
Pěchota navrhl vedení uspořádání semináře, kde by se studenti mohli s programem seznámit. Doc.
Šedivý uvedl, že případní zájemci se za ním mohou zastavit v jeho konzultačních hodinách. Dodal ale,
že pokud SK seminář zorganizuje, tak je ochoten se ho ujmout. J. Pěchota řekl, že by mělo hlavně
dojít k propagaci soutěže mezi studenty. Senátoři se ale shodli, že hlavní komplikací je nyní, aby každý
projekt trval minimálně 1 celý rok, což prakticky diskvalifikuje magisterské studenty s podávání
projektů.
Na závěr A. Königsmarková všem senátorům poděkovala za odvedenou práci a popřála klidné svátky
a šťastná nový rok. K poděkování a přání se připojil též doc. Vařeka a pozval všechny na společné
posezení v budově DFF.

Zapsal:

Michal Rak
Tajemník AS FF

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

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF
V Plzni dne 18. prosince 2015

