Dne 21. října 2016
č. 15/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., ,
PhDr. Linda Piknerová Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr.
Martin Boček, Mgr. Jan Straka
Hosté
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D., Mgr. Tereza Svášková
Omluveni
PhDr. Lada Hanzelínová, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D.,
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., Bc. Adéla Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení zasedání (informace o volbách do AS FF)
Úvodní slovo vedení
Přílohy k Dlouhodobému záměru FF ZČU v Plzni 2016-2020 (schvalování)
Výroční zpráva o činnosti FF ZČU v Plzni za rok 2015 (schvalování)
Podmínky přijímacího řízení (schvalování)
Informace o rozdělení mimořádného příspěvku pro VŠ
Informace ze SK AS FF
a. Akademické centrum
8. Informace z AS ZČU
9. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v RJ 209 od 13:00 hod.
Senát zpočátku nebyl usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Linda Piknerová a Martin Boček.

1. Zahájení zasedání
Předsedkyně AS FF zahájila zasedání AS FF, přivítala přítomné senátorky a senátory a paní
proděkanku, dr. L. Dostálovou, která pro toto jednání zastupuje vedení FF. Konstatovala, že AS není
usnášeníschopný. Bylo třeba počkat na dr. Poláka, kterému do zasedání zasahuje rozvrh výuky. Z toho
důvodu byla první část zasedání pouze informativního rázu.
Dr. Königsmarková přítomným sdělila, že byly zveřejněny informace o složení volební komise, a že lze
podávat návrhy na kandidáty. Konkrétní termín voleb a termíny a informace od něj se odvíjející
budou zveřejňovány ustavenou volební komisí v průběhu následujícího týdne (tj. během týdne od 24.
10. 2016). Zveřejněny rovněž byly seznamy voličů.
Dr. Galeta by uvítal, aby byly informace zveřejňovány co nejrychleji, jinak je na místě obava, že bude
nízká volební účast. Tajemník obratem zažádal o zveřejnění obecného termínu i na stránkách AS FF.

2. Úvodní slovo vedení
Děkan doc. Vařeka se z jednání AS omluvil z důvodu zahraniční cesty, vedení zastupovala proděkanka
dr. Dostálová. Ta nejdříve informovala o školení k novému vysokoškolskému zákonu, které rektorát
uspořádal v Nečtinech, a na němž prorektoři prezentovali, jak tento zákon promění jejich agendu. Dr.
Dostálová sdělila, že vzhledem k novému systému akreditací se nejvíce změn bude týkat prorektora
pro studijní a pedagogickou činnost. Nově přibude agenda pro řízení kvality, kterou má na starosti
prorektorka pro kvalitu.
Z dalších informací ze školení byly zmíněny změny týkající se nových pravomocí rektora, z nichž
některé dosud náležely fakultám. Rektor má nově rozhodovat o pracovně právních vztazích. Vedení
ZČU se ale rozhodlo této možnosti nevyužít a i nadále zůstanou tyto záležitosti v pravomocích fakult.
Některé pravomoci se naopak mohou decentralizovat, FF chce otevřít zejména téma poplatků za další
studium (tyto prostředky využívá k podpoře aktivních studentů). Mezi další témata patřilo hodnocení
kvality, ale jelikož nebyly zmíněny konkrétní termíny ani kritéria, nelze v tuto chvíli jasně říct, co
konkrétního z těchto změn pro FF a její akademické pracovníky vyplyne.
Mnoho otazníků zatím visí i nad dalším důležitým tématem, nad systémem akreditací. Vznikne rada
oblastí vzdělávání, ale jak velký tento orgán bude a v jakém personálním složení bude pracovat,
případně v jakém vztahu bude k dalším orgánům, není zatím známo. Je třeba vyčkat na zveřejnění
metodiky Národního akreditačního úřadu, což se očekává v listopadu. Pokud jde o FF, všechny obory
jsou akreditovány do r. 2020 a tato počáteční nejistota bezprostřední vliv na FF mít nebude.
Dr. Piknerová žádala o přesnější vymezení toho, co znamená „kvalita“. Dr. Dostálová odpověděla, že
se tímto pojmem myslí definice cílů a postupů, jak jich dosáhnout a zhodnocení jejich adekvátnosti i
míry dosažitelnosti. Nový dlouhodobý záměr ZČU je v mnoha ohledech velmi obecný, dle dr.
Dostálové postrádá explicitní přihlášení se k nějaké vizi, k nějakému konkrétnímu cíli.

Ve 13,50 se z výuky dostavil dr. Polák.

Senát se stal usnášeníschopným, načež proběhlo schvalování programu.
Skrutátory byli dr. Piknerová a Mgr. Boček. Program by schválen jednomyslně (8 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).
Národní akreditační úřad vydal výzvu k podávání návrhů hodnotitelů. Nepůjde však o stálou skupinu
hodnotitelů, nýbrž každý spis bude mít svoji komisi. Členové do komise budou jmenování z tzv.
hodnotitelů. A právě k návrhům těchto osob úřad vyzval. Pro každou oblast vzdělávání je třeba 50
odborníků (docentů či profesorů). Mají být nominováni i zástupci studentů, Dr. Dostálová vyzvala AS
FF (obě komory) ke zvážení kandidátů a požádala, aby případně návrhy byly podávány jí (do 31. 10.
2016), načež budou předány na rektorát.

3. Přílohy k Dlouhodobému záměru FF ZČU v Plzni 2016-2020 (schvalování)
Dr. Dostálová požádala senát, aby schvalování příloh bylo přesunuto na listopad.
4. Výroční zpráva o činnosti FF ZČU v Plzni za rok 2015 (schvalování)
Dr. Dostálová seznámila senát, že byly doplněny některé detaily. Jelikož VZ byla diskutována na
předchozích zasedáních, přistoupilo se bez dalších připomínek ke schvalování.
AS FF schválil Výroční zprávu o činnosti FF ZČU v Plzni za rok 2015.
Výsledek hlasování byl jednomyslný (8 senátorů bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel).

5. Podmínky přijímacího řízení (schvalování)
Dr. Königsmarková uvedla další bod zasedání, jímž bylo schvalování podmínek přijímacího řízení.
Senátu byla na základě předchozích diskusí předložena nejjednodušší varianta spočívající ve zrušení
přijímacích zkoušek na bakalářské obory a v přihlížení ke koeficientu státní maturity (u magisterských
ani doktorských oborů ke změnám nedochází a jsou zachovány přijímací zkoušky). Rovněž upřesnila,
jak se bude postupovat u uchazečů, kteří maturovali před zavedením státních maturit (tam se
přepočítá průměr). Zopakovala však, co zaznělo již mnohokrát, a sice že je velmi nepravděpodobné,
že bude tolik uchazečů, aby toto kritérium vůbec vstoupilo do hry. Zřejmě z tohoto důvody katedry
k návrhu nevznesly žádné připomínky.
Dr. Galeta si všiml, že u oboru antropologie populací minulosti jsou některé formulace neaktuální a
požádal, aby byly změněny tak, aby odpovídaly současnému stavu věcí. Dr. Dostálová reagovala, že
vedoucí kateder na jednání kolegia s dokumentem souhlasili a neměly by se dít žádné změny. Protože
připomínek k formulacím u tohoto oboru bylo několik a situace se stala nepřehlednou, přesunula dr.
Königsmarková schvalování podmínek přijímacího řízení v kompletní a definitivní podobě na
listopadové zasedání AS FF.

4. Informace o rozdělení mimořádného příspěvku pro VŠ
O rozdělení mimořádného příspěvku pro VŠ informovala dr. Dostálová. U příspěvku je explicitně
uvedeno, že má být použit na platy akademických pracovníků. ZČU tento příspěvek rozdělila na
fakulty podle počtu akademických pracovníků a FF udělá totéž směrem na katedry.

5.

Informace ze SK AS FF

Mgr. Straka informoval o připravované účasti studentů FF na akci 17. 11. na Albertově. Dále sdělil, že
je dokončen katalog studentských organizací a je připraven k distribuci. Převážnou částí tohoto bodu
byla prezentace Kulturního centra, s jehož cíli, možnostmi využití, rozpočtem a materiálním zázemím
senátory informovala Tereza Svášková.
Cca v 14:50 se z důvodu studijních povinností ze zasedání omluvil Mgr. Straka a senát přestal být
usnášeníschopný.

6. Informace z AS ZČU
Informace k tomuto bodu zazněly v úvodním slovu vedení – informace o školení pro AS ZČU a
kolegium rektora k novele vysokoškolského zákona.

7. Různé
Dr. Piknerová se ptala, jak se FF staví k vyvěšení tibetské vlajky na ZČU. Uvedla, že by FF mohla vedení
univerzity v této věci podpořit. Dr. Galeta připomněl, že vyvěšení vlajky při jiné příležitosti (tenkrát
šlo o úmrtí V. Havla) se již probíralo, ale nic se nerealizovalo a od té doby se nic nezměnilo. Zajímal se
o technické možnosti vyvěšování vlajek. Nejde jen o jednu příležitost, FF by měla mít možnost
vyvěšovat vlajky při různých příležitostech, proto požádal, aby záležitost byla sledována a zjištěny
konkrétní kroky a možnosti.
Dr. Königsmarková konstatovala, že AS FF požádá tajemníka FF, aby sdělil, kolikrát byla tato věc
předmětem jednání (v rámci plánu investic) a z jakého důvodu nikdy nebyla úspěšně vyřešena.
Dr. Piknerová se rovněž dotazovala, zda předvolební billboard na Jungmannově ulici, který byl
připevněn na budovu fakulty, byl vyvěšen se souhlasem vedení FF, příp. ZČU. Dr. Dostálová
předpokládá, že nikoli a bude zjišťovat, kdo vyvěšení povolil.

Předsedkyně AS se zeptala, zda má někdo nějaký další podnět k tomuto bodu. Nebylo tomu tak,
zasedání bylo ukončeno.

Příští zasedání AS FF se bude konat 18.11.2016 od 13:00.

Zapsal:

Miloš Kratochvíl
Tajemník AS FF

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

V Plzni dne 24. října 2016

