Dne 22. Dubna 2016
č. 11/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. František Kalvas, 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., Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Bc. Kateřina Černá, Bc. Adéla
Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., PhDr. Helena Horová, Ph.D., Mgr.
Lukáš Lenk, prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Omluveni
Doc. Jan Záhořík, Ph.D., PhDr. Lada Hanzelínová,Ph.D.

Program:
Zahájení zasedání a schválení programu
1. Volba tajemníka AS FF ZČU
2. Slovo děkana FF
3. Zpráva o hospodaření za rok 2015 (schvalování)
4. Rozpočet FF na rok 2016 (schvalování)
5. Aktualizace DZ FF 2016
6. Informace KBS o připravovaném doktorském studijním programu
7. Informace o výsledcích SVK A SGS
8. Zprávy z AS ZČU
9. Zprávy z SK
10. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v RJ 209 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 FF zahájila zasedání AS FF, přivítala přítomné senátorky a senátory, vedení a hosty.
Konstatovala, že AS je usnášeníschopný. Připomněla, že vzhledem k tomu, že se Dr. Rak vzdal funkce
tajemníka i mandátu senátora, je nutné v rámci tohoto zasedání zvolit nového tajemníka AS. Přivítala
také nového senátora, dr. P. Galetu, a popřála mu hodně sil a úspěchů v činnosti pro AS FF. Dále
informovala, že na základě diskuse k zápisu z únorového zasedání AK ČR byl požádán prof. Charvát,
aby představil doktorský obor, který je na KBS připravován, pan profesor pozvání přijal a bude
hostem AS v druhé polovině zasedání (viz program).
Dr. Königsmarková jmenovala skrutátory (Dr. Piknerová, Bc. Sál) a seznámila senátory s návrhem
programu. Po úpravě posloupnosti jednotlivých bodů byl program jednomyslně schválen (11-0-0).
1. Volba tajemníka AS FF
AS přistoupil k ustavení volební komise pro volbu tajemníka. Navržení byli: dr. Kodet, dr. Galeta, Mgr.
Straka. Všichni svou kandidaturu přijali a složení volební komise bylo následným hlasováním
jednomyslně přijato (11-0-0).
Předsedkyně AS vyzvala senátory, aby navrhli kandidátky či kandidáty na funkci tajemníka AS.
Navrženi byli: Bc. K. Černá a Dr. M. Kratochvíl.
Po technické přestávce následovala tajná volba, v níž byl zvolen tajemníkem AS FF dr. Kratochvíl (6:5).
Předsedkyně poděkovala volební komisi, poblahopřála nově zvolenému tajemníkovi a požádala ho,
aby se ujal své funkce a pokračoval v zápisu ze zasedání.
2. Slovo děkana FF
Předsedkyně AS požádala děkana FF, aby se ujal slova.
Doc. Vařeka sdělil, že byla vypracovaná zpráva o hospodaření fakulty za rok 2015 a rozpočet na rok
2016 (rozprava o těchto dokumentech a jejich schvalování je předmětem následujících bodů
programu zasedání AS). Informoval rovněž o probíhajících pracích na výroční zprávě.
Dále doc. Vařeka informoval senátorky a senátory o personálních otázkách a výuce archeologických
předmětů na KAR a KBS (viz bod 4 zápisu 10/2016). Osvětlil genezi výuky archeologie na KAR, přičemž
zmínil zejména záměr koncentrovat výuku daného oboru (archeologie) na jedné katedře. Diskuse na
toto téma byla odložena, protože se očekával příchod prof. Charváta.
AS byl informován o nařčeních z extremismu, jimž čelí doc. Vařeka (na soc. sítích a některých
zpravodajských serverech). Dehonestující výroky zneužívají jeho podporu Festivalu arabské kultury
v Plzni i podporou studentů FF, kteří v létě působili jako dobrovolníci na Balkáně. Doc. Vařeka za svoji
osobu těmto projevům nepřipisuje žádnou váhu, ale v tomto případě jde o útoky na celou FF.
V souvislosti se vzrůstající vlnou nenávisti, které stále silněji postihuje i oblast školství, se děkan
rozhodl formou dopisu vyjádřit podporu řediteli teplického gymnázia. Dr. Galeta navrhl, aby AS přijal
usnesení, v němž by byly odsouzeny útoky na děkana a FF a v němž by mu byla vyjádřena podpora.
Senátoři vyjádřili tomuto návrhu podporu a předsedkyně pověřila dr. Galetu, aby připravil formulaci
usnesení v součinnosti s dr. Horovou. O přijetí usnesení bude AS FF hlasovat v závěrečném bodě
svého jednání (Různé).

3. Zpráva o hospodaření FF v roce 2015
Tajemník FF Mgr. Lenk předložil Zprávu o hospodaření FF. Seznámil senátorky a senátory s tím, že
ačkoli rozpočet byl nižší, díky projektům OP VK a OP VaVpI byly materiální potřeby saturovány
z předchozích let. Vysvětlil ztrátu v hospodaření DFF (důvodů bylo zmíněno několik: nižší příjem
z poplatků za přijímací řízení, nutnost převedení některých stipendií na dohody o provedení práce
aj.).
Dr. Piknerová v této souvislosti poukázala na neefektivní propagaci studia na FF. Úbytek zájemců o
studium (tj. úbytek přihlášek) má za následek úbytek prostředků. Upozornila na nevyhovující podobu
webových stránek, jejich zastaralé prvky (např. nutnost otevírat pdf dokumenty), na jejich
nepřehlednost a nepružnost. Zmíněna byla i nutnost využívání facebookových stránek. Doc. Vařeka
ale upozornil na souvislost s jednotným vizuálním stylem ZČU, jímž se stránky fakult a kateder musí
řídit. Propagační aktivity zahrnují i Dny otevřených dveří, přednášky na středních školách a akce pro
veřejnost. Dr. Königsmarková zdůraznila, že problémem je rozdělení kompetencí při správě webu. Ty
mimo jiné způsobují nepružnost internetové prezentace a komunikace.
Mgr. Straka se tajemníka FF tázal, proč nebyla v uplynulém roce čerpána sociální stipendia. Mgr. Lenk
odpověděl, že nebyla podána žádná žádost.
Dr. Königsmarková s odkazem na předchozí projednávání (viz zápis z 22. 5. 2015) připomněla, že AS
FF tajemníka vyzval k předložení souhrnné tabulky a revize podoby předkládání Zpráv o hospodaření.
K tomuto tématu vznesla dotaz prostřednictvím emailu i Dr. Hanzelínová. Mrg. Lenk odpověděl, že
by bylo třeba blíže specifikovat, jaké další souhrny mají být prezentovány, neboť předkládaný
dokument je obsahuje. Dr. Königsmarková podotkla, že dozajista nelze argumentovat nedostatkem
času na komunikaci a přípravu. Mgr. Lenk rozdal senátorkám a senátorům doplňující souhrnnou
tabulku.
Usnesení: AS FF ZČU v Plzni schvaluje Zprávu o hospodaření FF ZČU v Plzni v roce 2015.
Hlasování: schváleno 10 pro, 1 se zdržel (Dr. Königsmarková)
4. Rozpočet FF na rok 2016
Tajemník FF Mgr. Lenk představil a stručně okomentoval rozpočet FF. Vysvětlil příčiny nárůstu
rozpočtu (RIV body, mobility – zejm. příjezdové). Konstatoval rovněž, že odvody na servisní
pracoviště zůstávají stejné, i když klesají směrné ukazatele. Na podobu rozpočtu měl pozitivní vliv
růst FDULS, díky jejímž odvodům mohly ostatní fakulty odvádět méně. FF je vedle FDULS jedinou
rostoucí fakultou, všechny ostatní fakulty ZČU klesají.
V diskusi před hlasováním o rozpočtu byl Dr. Piknerovou vznesen dotaz týkající se navýšení
v rozpočtu DFF. Mgr. Lenk vysvětlil, že do příjmové části se promítl úbytek zájemců o studium,
zatímco do výdajové části vratná půjčka pro KGS (která je dle plánu řádně splácena). Dr. Piknerová se
dále tázala, zda se uvažuje o restrukturalizaci stud. oddělení. Na dotaz odpověděl Mgr. Lenk a
poukázal na to, že restrukturalizace byla provedena v letech 2011 a 2014 (a proto je také
nejefektivnějším studijním oddělením na ZČU) a v souvislosti s předchozím bodem zdůraznil, že klesá
počet přihlášek ke studiu, nikoli počet studujících. Čímž se do diskuse vrátilo téma efektivity
propagace studia na FF. Dr. Königsmarková poukázala na nutnost vymezení kompetencí při

propagování studia, přičemž nemá jít o navýšení výdajů, ale o zefektivnění této činnosti (během této
diskuse dorazil Dr. Kalvas, cca v 14,45).
Další z otázek Dr. Piknerové se týkala snížení rozpočtu servisních útvarů (cca o 600 tisíc méně, než
v roce 2015). Mgr. Lenk objasnil způsob výpočtu a dodal, že po dislokaci kateder bude zohledněna i
rozloha pracovišť. Diskutující se shodli na tom, že toto téma bude třeba otevřít.
Mgr. Straka vyjádřil obavu, zda neklesá význam výuky. Ptal se, jaké pozitivní dopady bude mít růst
rozpočtu na studující. Doc. Vařeka nejdříve sdělil, že skutečnost, že si univerzity na výuky musí
získávat prostředky výzkumem (tj. že z dotací na příslušný počet studentů se neuživí), je výsledkem
politického rozhodnutí. Význam propojení vědy, výzkumu s výukou spočívá v rostoucích možnostech
zapojení studentů přímo do výzkumných aktivit fakulty.
Dr. Königsmarková upozornila na nekompletnost předloženého rozpočtu – opět s odkazem na zápis
z 22. 5. 2015 i emailové připomínky dr. Hanzelínové. Mgr. Lenk rozdal senátorkám a senátorům
doplňující souhrnnou tabulku.
Dr. Königsmarková poděkovala tajemníkovi za prezentaci předloženého návrhu rozpočtu, proběhlo
hlasování.
Usnesení: AS FF ZČU schvaluje rozpočet FF ZČU v Plzni na rok 2016.
Hlasování o rozpočtu: schváleno jednomyslně - 12 pro, 0, 0.
5. Aktualizace DZ FF 2016
V diskusi o aktualizaci DZ zazněl dotaz (Dr. Königsmarková), zda obecný charakter Aktualizace DZ FF
na rok 2016 neohrozí např. čerpání z IP univerzity. Doc. Vařeka senátory ujistil, že čerpání by
ohroženo být nemělo, zároveň ale upozornil na probíhající diskusi s vedením, jejíž výsledky mu v daný
moment nebyly přesně známy, proto požádal o stažení bodu z programu zasedání.
Bod se přesouvá na příští zasedání AS FF (20. května 2016).
V průběhu této diskuse přišel na jednání AS prof. Charvát.
6. Informace KBS o připravovaném doktorském studijním programu
Prof. Charvát informoval o aktuálním stavu připravovaného doktorského programu na KBS. Uvedl, že
dokument je připraven k předložení Vědecké radě, jejíž další řádné zasedání proběhne v říjnu.
V tomto materiálu se na částečný úvazek počítá i s doc. Nováčkem. Dohoda, která byla uzavřena při
vzniku KAR o koncentrování výuky archeologických předmětů na jednom pracovišti, nebyla tvůrcům
akreditačního spisu známa (viz výše bod 2). Prof. Charvát dále uvedl, že pokud jde o personální
zajištění oboru, bude vyřešené, neboť habilitační řízení má letos zahájit dr. Pecha a během nejbližších
let i dr. Tarant.
Problematické body shrnul doc. Šedivý. Jedním z nich je garantování studijního programu. Doc.
Šedivý připomenul, že Akreditační komise ČR považuje působení garantů na více pracovištích za
problematické. Přidal dále informaci o tom, více pražské pracoviště prof. Charváta získalo za jeho
publikační činnost více RIV bodů, než FF ZČU.

Prof. Charvát o této skutečnosti (tj. rozložení RIV bodů) nevěděl, ale jelikož se v Praze věnuje něčemu
jinému než v Plzni, RIV body jsou rozděleny odůvodněně. Pokud jde o souběh působení na více
pracovištích, prof. Charvát ji naopak považuje za výhodnou pro ZČU.
Dr. Königsmarková doplnila, že doposud měla tu informaci, že AK ČR zajímá pouze publikační činnost
(nikoliv zda je v RIV, či nikoliv). Požádala dále diskutující, aby se drželi tématu, tedy informací o
připravovaném doktorském oboru.
Doc. Šedivý v souvislosti s angažováním doc. Nováčka upozornil na chybějící výstupy ze SGS a vyslovil
požadavek, že v případě pokračování jeho práce na ZČU by tyto nesrovnalosti měly být co nejdříve
vyřešeny. Dr. Piknerová se tázala, zda je toto staré téma nutné řešit nyní a bez přítomnosti doc.
Nováčka. Doc. Šedivý sdělil, že k doplnění výstupu byl doc. Nováček vyzýván průběžně. Nicméně
pokud je jeho působení na ZČU minulostí, není třeba tuto věc dále řešit. Pokud se na druhou stranu o
jeho angažování uvažuje, z hlediska SGS toto téma uzavřené není.
7. Informace o výsledcích SVK A SGS
Doc. Šedivý informoval o aktuálních výsledcích studentských grantových soutěží SVK a SGS. Sdělil, že
s jedinou výjimkou byly všechny projekty SGS stoprocentně podpořeny, u jednoho projektu pak byla
částka snížena v řádech korun. U projektů SVK ale upozornil na opakující se problém, kdy návrhy
projektů ve více případech odporují účelu soutěže (dle bodu 1 příslušené vyhlášky, podle něhož jsou
konference určeny pro prezentování výsledků studentů a studentek magisterského a doktorského
studia ZČU). Na tento problém doc. Šedivý upozorňoval na Kolegiu děkana už v dubnu 2015, ale
protože toho roku byl dostatek prostředků, byly všechny projekty podpořeny. Letos se tentýž
problém týkal 6 projektů. Z návrhů těchto projektů nebylo možné odvodit aktivní zapojení studentů,
tedy prezentaci výsledků jejich vědecké činnosti. Dotyčné projekty proto nebyly podpořeny.

8. Informace z AS ZČU
Hlavní zprávou z jednání AS ZČU, kterou sdělil dr. Kalvas, bylo schválení rozpočtu. Informoval dále o
probíhající diskusi týkající se možného online přenášení jednání AS ZČU.
9. Zprávy z SK
J. Straka informoval o studentských aktivitách na fakultě. Od 30. března do 3. dubna proběhl Festival
arabské kultury, který je tradičně pořádán převážně studenty FF ZČU. Od 15. do 21. dubna se konal
prestižní filmový festival Finále Plzeň. Ve studentských porotách dominovali studenti z FF (8 z 11
porotců). Všem třem studentským porotám navíc studenti z FF ZČU předsedali. J. Straka to vnímá
jako velký úspěch našich studentek a studentů. SK AS seznámila přítomné se závazkem otevřít do
konce dubna studentskou místnost SP-401.
10. Různé
AS FF jednohlasně schválil následující usnesení:
„Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se ohrazuje proti mediálním
útokům na osobu děkana FF v souvislosti s podporou humanitární pomoci studentů fakulty na

srbsko-chorvatské hranici a Festivalu arabské kultury. Pomoc lidem v nouzi je akademickou obcí
vnímána jako projev humanizmu a nevyjadřuje politické postoje vedení fakulty. Fakulta filozofická
Západočeské univerzity v Plzni se hrdě hlásí k dobrovolnické činnosti svých studentů, kterou v
posledním roce realizovali.“

Dr. Piknerová se zeptala, zda a jakým způsobem FF řeší téma predátorských časopisů. Doc. Vařeka
odpověděl, že DFF se tématem aktivně zabývá, ale detaily v této fázi zveřejňovat ještě nebude.
Dr. Königsmarková informovala o tom, že žádný z návrhů na obsahovou změnu jednacího a volebního
řádu neměl po emailovém zjišťování mezi senátory dostatečnou podporu a zpracovávat se nebude.
Předsedkyně AS se zeptala, zda má někdo nějaký podnět k tomuto bodu. Nebylo tomu tak, zasedání
bylo ukončeno.

Zapsal:

Miloš Kratochvíl
Tajemník AS FF

Schválili a doplnili:
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF

V Plzni dne 7. června 2016

