Dne 18. listopadu 2016
č. 16/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni

PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.,
Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr. Jan Straka, Mgr. Martin Urban
Hosté
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph. D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Omluveni
Mgr. Patrik Galeta, PhDr. Lada Hanzelínová,Ph.D., Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr.
Miloš Kratochvíl, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová Ph.D., Bc. Adéla Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota,
Bc. Luboš Sál

Program:

1. Zahájení zasedání (informace o nadcházejících volbách do AS FF)
2. Úvodní slovo vedení
3. Schvalování podmínek přijímacího řízení
4. Schvalování příloh k DZ FF
5. Schvalování složení Disciplinární komise FF
6. Schvalování změn ve složení Vědecké rady FF
7. Zprávy z AS ZČU
8. Zprávy z SK AS FF
9. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát nebyl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
1. Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS zahájila zasedání, přivítala pana děkana, paní proděkanku dr. Horovou a přítomné
senátorky a senátory. Dr. Königsmarková sdělila přítomným, že AS není usnášeníschopný. Z tohoto
důvodu byly některé body programu vypuštěny.
Předsedkyně vyjádřila spokojenost nad prací volební komise a konstatovala, že od 14. 11. jsou
zveřejněna jména kandidátů. Volební komise vybrala úterý a středu 22. - 23. 11.
Dr. Polák by uvítal, kdyby byly informace o volbách šířeny skrze univerzitní e-mail. Dr. Königsmarková
slíbila, že to volební komisi připomene.

2.

Úvodní slovo vedení fakulty

Děkan doc. Pavel Vařeka seznámil senát s investicemi na příští rok, byl schválen finanční příspěvek na
zvelebení fakultních budov, především střechy děkanátu, která vyžaduje opravu. Investice bude
značná kvůli požadavkům památkářů. Děkan informoval o jednání ohledně průjezdu v SP, bude
vyhlášena soutěž pravděpodobně po Novém roce, součinně se senátem.
Dále informoval o nejistotách panujících ve sféře financování vysokých škol, vědy a výzkumu. Nová
metodika měla již být hotová, přičemž RIVy mají zčásti zanikat. FF ZČU získala dva excelentní výstupy
(dr. Galeta a doc. Šedivý). To může mít význam pro reakreditace.
Děkan dále informoval o zasedání asociace děkanů filozofických fakult, jehož se zúčastnili i členové
Akreditačního úřadu, v němž sociální vědy reprezentuje doc. Lužný. Toho navrhovala i ZČU.
Děkan seznámil přítomné s budoucím vývojem akreditací a s výběrem hodnotitelů. Problém nastal při
výběru kandidátů z praxe. Dr. Königsmarková doplnila, že z celé univerzity byli zasláni jen čtyři
kandidáti z praxe.
Děkan informoval, že FF bude v budoucnu usilovat o institucionální akreditace v některých oblastech.
Na prvním materiálu si Akreditační úřad ověří, jak funguje mechanismus vnitřní kontroly. Vedle toho
budou moci jednotlivé obory podávat jednotlivé akreditace.
Děkan doplnil, že je třeba projednat aktualizace dlouhodobého záměru, neboť rektor si v lednu zve
zástupce fakult. Dále se dr. Polák dotázal na aktualizaci přijímacího řízení, která se řešila na minulé
schůzi, dr. Königsmarková slíbila, že celou záležitost ještě prodiskutuje s dr. Dostálovou.
Děkan pokračoval v diskusi ohledně financování. Zdůraznil, že nejistota je absolutní, protože zasahuje
všechny pilíře, a proto doporučuje katedrám, aby si převáděly co nejvíc prostředků do příštího roku. I
proto aktualizace DZ bude obecná, neboť neznáme rámec financování. Dále děkan připomněl, že ZČU

musí sladit vnitřní legislativu s novým vysokoškolským zákonem. Na zasedání v Nečtinech byla
diskutována i otázka větších pravomocí fakult, ze strany vedení univerzity k tomu ale nebyla vůle.
Naopak napříč fakultami na tomto panuje shoda. Určité smlouvy by například mohly být
podepisovány na úrovni fakult.

8. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Jan Straka informoval o jednání studentské komory rady VŠ, která sdružuje 35 VŠ, zmínil, že za
ZČU bylo do tamní SK vysláno 5 nominantů, za FF to byli dva. Dále informoval o zahájení kampaně
k senátním volbám. Informoval též, že studenti si často stěžují na to, že jim je v učebnách zima. Na to
reagoval doc. Vařeka, že to řeší.
Mgr. Straka dále informoval o účasti čtyř studentů FF na oslavách 17. 11. u Hlávkovy koleje.
Dotázal se, proč na „nástěnce cti“ v Kulturce není nikdo z FF ZČU. Dr. Horová slíbila se na toto
dotázat.
Mgr. Straka pozval kandidáty do SK AS, někteří pozvání využili (Bc. Fronk a Mgr. Špiclová) a krátce se
představili.
Posledním bodem byla informace o maratónu psaní dopisů pod záštitou Amnesty International.
Děkan přislíbil najít ve spolupráci s panem tajemníkem možnost podpory.

9. Různé

Pan děkan se vrátil k tématu žerdi, které bylo diskutováno na předchozím senátu. Děkan by rád, aby
byl ten požadavek specifikován, tzn. kde přesně má být žerď umístěna. Dále se vrátil k volebnímu
billboardu, který byl umístěn na budově, kde sídlí katedra politologie. Háky, na nichž byl umístěn, by
měly být odstraněny.
Dr. Königsmarková na závěr přivítala nového senátora, Mgr. Martina Urbana, který nastoupil po Mgr.
Bočkovi.
Zasedání uzavřela konstatováním, že senát po celou dobu nebyl usnášeníschopný.
Vzhledem k nutnosti schválit co nejdříve předkládané dokumenty bylo svoláno mimořádné zasedání
AS FF, a to na 30. 11. 2016 od 8:00 v SP319.

Zapsal

Doc. PhDr. Jan Záhořik, Ph. D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF
V Plzni dne 22. listopadu 2016

