Dne 24. března 2016
č. 10/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.,
PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová Ph.D.,
Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Michal Rak, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Bc.
Kateřina Černá, Bc. Adéla Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.,
Mgr. Lukáš Lenk
Omluveni
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Program:
Zahájení zasedání a schválení programu
1. Slovo děkana
2. Informace k rozpočtu na rok 2016
3. Informace k zápisu Akreditační komise z února 2016
4. Technické práce v areálu Sedláčkova v době výuky
5. Zprávy z SK
6. Různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 10:00 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 přivítala hosty a zahájila jednání. Z programu navrhla vypustit dva
body a to schválení příloh k DZ, které nejsou ještě hotovy, a bod ohledně úprav Volebního a
jednacího řádu. Požádala senátory, aby své připomínky k jednotlivým bodům zaslali do konce března
emailem, a budou projednány na dalším zasedání AS. Sdělila, že M. Kratochvíl dorazí na jednání
později. Jako skrutátory navrhla L. Piknerovou a L. Sála. Předsedkyně AS se zeptala, zda nemá někdo
nějakou připomínku k návrhu programu, žádná nebyla vznesena. Následně došlo ke schválení
programu zasedání (12-0-1).
1. Slovo vedení FF
Doc. Vařeka sdělil, že na kolegiu rektora byl předložen návrh nesystémové podpory Ústavu jazykové
přípravy v rámci rozpočtu, proti čemuž se ohradil. Následně byl návrh stažen.. Ve stávajícím návrhu
rozpočtu na tento rok FF roste. Vyplatila se podpora mobilit a důraz na publikační výstupy. Vedení FF
doporučuje rozpočet podpořit.
Dále byla řešena koncepce neoborové TV. Došlo k výzvě, aby si ho studenti více zapisovali, nebo
bude zpoplatněn. Zaznělo také jasné stanovisko rektora na příp. podporu jazyků na FF (fakulta má
nejprve využít vlastních zdrojů – FPP). L. Hanzelínová doplnila, že na rektorátu je snaha vyřešit
systematicky neoborovou výuku jazyků a TV. U jazyků již zřejmě panuje shoda, u TV již situace není
tak jednoduchá. V diskusi bylo konstatováno, že by nejprve měla vzniknout koncepce a pak způsob
financování.
Doc. Vařeka se dále zmínil o výši odvodů, které jsou stále stejné i přes pokles počtu studentů.
Proběhla k tomu diskuse na kolegiu rektora s tím, že na některých odděleních se zde podařilo ušetřit,
jiná ale musela svůj rozpočet navýšit. L. Hanzelínová opět informaci doplnila s tím, že např. na
oddělení kvality se ušetřilo, naopak muselo být posíleno oddělení, které se připravuje na získání
institucionální akreditace. Od příštího roku by ale měl být zástupce AS ZČU přítomen jednání o
rozpočtu každého oddělení rektorátu. K FPP pak uvedla, že na univerzitě již neexistuje solidární
systém, peníze jsou prací kateder a ty se nechtějí dělit. Což se aktuálně ukazuje na příkladu
pedagogické fakulty.
Doc. Vařeka dále sdělil, že během 2 týdnů by měla být dokončena evaluace zaměstnanců, každý
pracovník pak obdrží dopis s informacemi. Dále řekl, že 10. 5. se v Plzni uskuteční zasedání Asociace
děkanů FF, hlavním tématem bude nový VŠ zákon. Ten by měl platit od 1. 7. 2016. Byla pozvána prof.
Dvořáková k diskusi o akreditacích. Úvodní slovo uzavřel zprávou, že zasedal grantový výbor ZČU
ohledně projektů SGS ( všechny projekty FF byly doporučeny děkanem ke schválení).
J. Straka se zeptal, zda je možno se zasedání děkanů zúčastnit. Doc. Vařeka odpověděl, že probíhá za
zavřenými dveřmi. A. Königsmarková se zeptala, zda je možno efektivně rozporovat návrh ohledně
podpory jazyků (příp. financování za příležitost). Mgr. Lenk odpověděl, že je důležité, aby došlo ke
schválení metodiky rozpočtu. Na letošní rozpočet ale situace nebude mít vliv. Doc. Vařeka doplnil, že
stanovisko děkanů (kromě FF a FPE) je, že výuku UJP potřebují a zaplatí si ji. Dr. Dostálová
připomněla, že v původním návrhu DZ ZČU byla povinná výuka z UJP, ale to se podařilo změnit a je
nutná diskuse o neoborové výuce. (během této diskuse dorazil M. Kratochvíl, 10.40)

2. Informace k rozpočtu na rok 2016
A. Königsmarková vyzvala tajemníka FF Mgr. Lenka k přednesení informací k rozpočtu na rok 2016.
Mgr. Lenk řekl, že návrh bude k dispozici pravděpodobně na dubnové zasedání. Řekl, že podklady již
byly rozeslány na jednotlivé katedry a další informace z rektorátu by měly dorazit do konce března.
Došlo k navýšení rozpočtu o cca 2,7 mil. na výukové dotaci a 3,5 mil. na institucionální podpoře. Je ale
rozdíl mezi pracovišti, což bude zřejmé z návrhu rozpočtu. Na růstu se výrazně podílejí mobility, a to
částkou 1,7 mil. Doc. Vařeka ještě připomněl, že další úspora je díky tomu, že se nemusí podporovat
UJP. A. Königsmarková řekla, že to je úspěch, ale odvody do budoucna představují problém. Bylo by
dobré, kdyby byly určeny procenty a ne v podstatě fixní částkou. K tomu L. Hanzelínová řekla, že
ministerstvo posílá balík peněz, které si pak rozděluje univerzita. Procenta by tak byla nevýhodná,
protože by byla ze všech dotací. Dále řekla, že kvestor vyjednává s každým oddělením o jeho
rozpočtu a každé oddělení si ho počítá jinak. Letošní rozpočet rektorátu by tak měl být 229 mil. F.
Kalvas doplnil, že na komisi se pobírala prakticky každá položka a vše bylo zdůvodněno. Doc. Vařeka
řekl, že rektorát má rozpočet stále stejný, součásti mají ale menší dotace na výuku. Kdyby rektorát
měl rozpočet nižší, nemůže prý fungovat, fakulty si ale musí vystačit s tím, co pak zbude. Dr.
Dostálová doplnila, že pokles rozpočtu není dramatický a nastává až v roce 2014, ovšem jen proti
roku 2013. Platby za služby také klesají. A. Königsmarková ale připomněla, že výuka se musí dotovat
jinou činností a problémem je i kvalita poskytovaných služeb. Doc. Vařeka řekl, že problémem je
celkově způsob financování vysokých škol. M. Polák v této souvislosti zmínil služby knihovny a
problém s RIV body. L. Hanzelínová se zeptala, co můžeme udělat pro zlepšení situace. A že když za
nějakou službu platíme, měla by fungovat. L. Piknerová se zeptala, zda probíhá diskuse nad standardy
služeb. F. Kalvas odpověděl, že asi ano. A. Königsmarková řekla, že diskuse by mohla být vedena přes
strategickou komisi AS ZČU. L. Hanzelínová řekla, že na univerzitě je shoda, že potřebujeme
standardy služeb, ale nikdy nebyla dikuse, co má které oddělení dělat. A. Königsmarková poprosila
vedení FF, aby se sešlo se strategickou komisí a senátory a takovou diskusi iniciovalo. F. Kalvas
doplnil, že z pohledu kvestora mají vedoucí jasný názor, co by měla jejich oddělení dělat. Musíme tak
i my mít jasnou představu.
Doc. Vařeka se vrátil ke knihovně v centru a sdělil, že technické obory nechtějí její služby. Navrhují
jednu s nepřetržitým provozem. L. Hanzelínívá potvrdila, že diskuse nad tímto problémem proběhne
brzo a vyzvala členy SK, zda můžou zjistit pohled studentů na tuto věc. K. Černá odpověděla, že
knihovna v centru je využívána hojně. Mgr. Lenk připomněl, že knihovna vykonává i další činnosti,
např. správu RIV či elek. informačních zdrojů. J. Straka pak doplnil, že se sešel s předsedou SK AS ZČU,
chtějí se zaměřit na hospodaření kolejí a menz. Mgr. Lenk diskusi ukončil oznámením, že rozpočet
bude rozesílán do 14 dní.
A. Königsmarková následně vyhlásila krátkou pauzu (11.25-11.35).
3. Informace k zápisu Akreditační komise z února 2016
Předsedkyně A. Königsmarková poprosila doc. Vařeku, aby se vyjádřil k zápisu Akreditační komise
z února 2016, kde se objevila kritika personálního růstu a nekoncepčního přístupu týkajícího se
struktury oborů. Doc. Vařeka sdělil, že předsedkyni komise byl odeslán dopis s žádostí o nápravu,
protože se jedná o omyl. Neadekvátní stanovisko souvisí pouze s jednou změnou garant u biologické

antropologie), následně byl ale komentář překopírován ke všem oborům z FF. Došlo ještě ke změně
garanta na historii, po odchodu prof. Budila je novým garantem doc. Šedivý. Dochází zároveň
k utlumení oboru české dějiny. Na filozofii v roce 2015 zemřel garant a zatím není náhrada, také zde
dochází k habilitačnímu řízení 2 pracovníků, proto bylo požádáno o omezení akreditace. U
archeologie je chyba v komentáři. Dr. Dostálová doplnila, že můžeme o opravu požádat a na příštím
zasedání se komise bude žádostí zabývat.
L. Hanzelínová se zeptala, zda zavíráme české dějiny. Dr. Dostálová uvedla, že byla hlášena změna 7
oborů. Čtyřikrát se jednalo o náhradu prof. Budila doc. Šedivým. U českých dějin a analytické filozofie
je omezena akreditace. České dějiny rušíme, filozofie je omezena na 2-3 roky. Na biologické
antropologii nebyla schválena výměna doc. Nováčka za prof. Gojdu. Obor by ale neměl být ohrožen.
Doc. Šedivý doplnil, že obor české dějiny byl postupně omezován, protože je nedostatek odborníků a
nyní bude ukončen. Doc. Vařeka dodal, že nyní bude koncepčně směřováno k moderním a obecným
dějinám. R. Kodet řekl, že se na obor hlásilo málo zájemců.
J. Záhořík se následně zeptal, proč byl doc. Nováčkovi a dr. Rakovi znemožněn přechod na KBS. Doc.
Vařeka odpověděl, že personální záležitosti jsou v kompetenci vedení katedry, v tomto případě tedy
vedení KBS.
Dr. Dostálová řekla, že byly problémy s určitou živelností vzniku oborů, vše bylo ale k roku 2015
ukončeno a v současné době má každá katedra navazující obory a studia. L. Piknerová se zeptala, zda
je na tento rozpor upozorněno v dopise. Dr. Dostálová odpověděla, že ano. L. Piknerová se poté
zeptala na doktorské studium na KBS, kam směřuje a jak je personálně zajištěno. Doc. Vařeka
odpověděl, že garant může garantovat jen na jednom místě a několik docentů na malých úvazcích se
nepočítá a upozornil, že je tato problematika záležitostí vedení KBS. Dr. Dostálová dodala, že FF je na
tom v počtu profesorů a docentů dobře a odchody souvisí s osobními problémy. Doc. Vařeka řekl, že
bude požádáno o přehodnocení závěrů a že na FF probíhá 8 habilitací.
J. Straka následně uvedl, že s odchodem M. Raka přijde AS o tajemníka a že by bylo dobré, aby mohl
dokončit mandát. Doc. Vařeka se zeptal, zda AS chce zasahovat do pracovně-právních vztahů na
fakultě. M. Rak do diskuse vstoupil a uvedl, že za současné situace už nemá dále zájem na ZČU
působit a že se po skončení jednání vzdává funkce i mandátu v AS FF. A. Königsmarková reagovala, že
nastalá situace negativně dopadá na chod senátu, protože AS čeká náročné dubnové zasedání a
zprocesování nadcházejících voleb – to vše při změně tajemníka. Dále uvedla, že je dobře, že se
vedení FF obrací dopisem na akreditační komisi, že vnímá situaci jako závažnou. J. Záhořík požádal,
aby AS měl odpověď AK ČR k dispozici. A. Königsmarková uzavřela diskusi k tomuto bodu s tím, že se
AS FF bude tématem zabývat, jakmile bude známo stanovisko AK ČR.
4. Technické práce v areálu Sedláčkova v době výuky
A. Königsmarková uvedla, že předsednictvo AS FF obdrželo stížnost na rušení výuky hlukem od
probíhajících prací zaměstnanců dílen. Zeptala se proto, zda je vyhlídka na přestěhování dílen či
omezení prací v době výuky. Mgr. Lenk odpověděl, že takový postup je nestandardní. Vyučující by
měl informovat tajemnici katedry, ta kontaktovat správce budov a ten zařídit vše potřebné. A.
Kováčiková se zeptala, zda je podobná stížnost již řešila. Mgr. Lenk odpověděl, že si nikdo ještě
nestěžoval. V podobném případě pak doporučil obrátit se na správce budov. A. Königsmarková
konstatovala, že tento postup nejspíš není všeobecně znám.

Doc. Vařeka následně sdělil, že asi 3 měsíce bude probíhat oprava fasád univerzitních budov
v Sedláčkově ulici. J. Pěchota se zeptal, zda dojde k nějakým zásadním změnám. Mgr. Lenk řekl, že
odstranění havarijních částí a jejich opravení.
5. Zprávy z SK
J. Straka uvedl, že 15. 3. proběhla beseda s opatem kláštera Teplá, na kterou přišlo asi 30 studentů.
Řekl, že také přidělená studentská místnost byla vymalována. Došlo ale k mírnému znečištění,
protože původní nátěr se loupal. Byla také vydána další várka „placek FF“. Dále také zmínil jeden
návrh SK ke změně Volebního a jednacího řádu, který se týkal navýšení počtu studentů na 7, ovšem
studenti by měli jen 3 preferenční hlasy. Jednalo by se o “prevenci“ proti možnému vítězství studentů
jedné katedry. Dále požádal, zda by mu jako předsedovi SK mohly být posílány pozvánky na kolegium
děkana, zatím mu nechodí.
A. Königsmarková řekla, že doc. Vařeka projevil zájem diskutovat příp. změny volebního a jednacího
řádu v širší akademické obci, setkání by měl uspořádat AS. Doc. Vařeka doplnil, že bude také dobré
počkat na právní rozklad nového VŠ zákona a role senátů. S největší pravděpodobností dojde ke
změnám vnitřních právních norem.
6. Různé
Předsedkyně AS se zeptala, zda má někdo nějaký podnět k tomuto bodu. Nebylo tomu tak,
poděkovala proto všem přítomným za účast a sdělila, že příští zasedání AS se uskuteční v pátek 22. 4.
od 13 hodin. Následně popřála všem klidné Velikonoce a zasedání ukončila.
Místo M. Raka se senátorem stává P. Galeta.

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 24. března 2016

