Dne 30. listopadu 2016
č. 17/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, PhDr. Lada Hanzelínová,Ph.D., Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr.
Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., PhDr.
Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Bc. Adéla
Kováčiková, Mgr. Jan Straka, Mgr. Martin Urban
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Omluveni
Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál,

Program:

1. Zahájení zasedání (informace o volbách do AS FF)
2. Schvalování podmínek přijímacího řízení
3. Schvalování příloh k DZ FF
4. Schvalování složení Disciplinární komise FF
5. Schvalování změn ve složení Vědecké rady FF
6. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Adéla Kovačiková a dr. Roman Kodet.

1. Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS FF přivítala přítomné senátorky a senátory a zahájila zasedání. To bylo svoláno
mimořádně, jelikož na řádném zasedání 18. 11. AS FF nebyl usnášeníschopný a schválení
předkládaných dokumentů nebylo možné odložit na prosincové řádné zasedání.
Dr. Königsmarková stručně shrnula sdělení pana děkana z předchozího zasedání, na němž informoval
o nejistotách ohledně rozpočtu na příští rok.
Kromě toho dr. Königsmarková konstatovala, že proběhly volby do AS FF, jejichž výsledky jsou
zveřejněné. Brzy uplyne lhůta k podávání námitek a výsledky se stanou definitivními.
Do programu zasedání žádné další body navrženy nebyly a jeho podoba (viz výše) byla schválena
všemi přítomnými senátorkami a senátory (nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti).

2.

Schvalování podmínek přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení byly prodiskutovány a následně upraveny po předchozím zasedání AS FF,
žádné další návrhy na změny ani žádné další připomínky nezazněly.
AS FF ZČU schválil předkládané formulace podmínek přijímacího řízení na rok 2017 (12 pro, 0 proti, 0
se zdrželo).

3. Schvalování příloh k DZ FF

Dalším bodem programu bylo schvalování příloh k Dlouhodobému záměru. Tento bod byl na
předchozích zasedáních projednáván, takže diskuse k němu byla poměrně krátká. Dr. Hanzelínová
upozornila na několik překlepů, hlavně se však pozastavila nad tím, že plán není konkretizován ve
vztahu ke katedrám. Závazky v něm uvedené jsou obecné, formulované na úrovni fakulty, ale není
explicitně uvedeno, k čemu se která katedra zavazuje. Dr. Hanzelínová se obává, že toto povede
k nevymahatelnosti závazků. Dr. Königsmarková sdělila, že jedním z návrhů předsednictva AS bylo,
aby DZ byl analogicky zpracován i pro katedry, ale nebylo na tomto postupu dosaženo konsensu. Dr.
Hanzelínová považuje stanovení cílů pro katedry za důležité a navrhuje, aby na prosincovém
projednávání druhé aktualizace bylo téma otevřeno. Byla rovněž vyslovena obava, že aktualizace DZ
bude opět obecná.
Dr. Piknerová upozornila na časovou prodlevu mezi schvalováním DZ a příloh k němu. Dr.
Königsmarková poukázala na nerovnoměrné rozdělení práce na děkanátu coby příčinu zmíněné
prodlevy.

Následovalo hlasování, v němž AS FF schválil předkládané přílohy DZ (s předpokladem, že budou
provedeny drobné formální úpravy). Přílohy byly schváleny jednomyslně (12 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).
Dr. Hanzelínová navrhla, aby AS FF přijal usnesení, v němž vyzývá vedení fakulty, aby do aktualizace
DZ pro rok 2017 zapracovala zapojení kateder do závazků plynoucích z DZ.
AS FF přijal usnesení v následujícím znění:
AS FF žádá vedení, aby do aktualizace DZ pro rok 2017 zapracovala konkrétní zapojení kateder do
závazků plynoucích z DZ FF (rozpad indikátorů po katedrách).
Pro přijetí hlasovalo 11 senátorů, nikdo nebyl proti, 1 se hlasování zdržel. Usnesení bude předloženo
vedení FF.

4. Schvalování složení Disciplinární komise FF

Před schvalováním složení Disciplinární komise FF se Mgr. Straka dotázal, zda byly při hledání nových
členů osloveny všechny katedry, načež se mu z úst několika přítomných (vedoucích kateder) dostalo
ujištění, že tomu tak bylo.
Složení disciplinární komise FF bylo schváleno jednomyslně (12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel).
V 8:40 na zasedání AS FF dorazil doc. Vařeka.

5. Schvalování změn ve složení Vědecké rady FF
Doc. Vařeka informoval, že na svoji funkci ve Vědecké radě FF rezignovala paní prof. Hříchová
zastupující zde politické vědy. Na její místo byl navržen doc. Otisk z Ostravské univerzity. Doc. Otisk je
filosof, bylo tedy třeba zdůvodnit, proč se mění oborové složení rady. Pan děkan sdělil, že
v současnosti jsou politické vědy zastoupeny třemi lidmi, zatímco filosofie zastoupení nemá.
Vzhledem k tomu, že katedra filosofie má akreditované habilitační řízení, měl by ve Vědecké radě být
tento obor zastoupen.
Dr. Piknerová navrhla, aby v budoucnosti v těchto případech byl kandidát senátu podrobněji
představen. Pan děkan tento návrh uvítal a akceptoval. Nabídl, že pokud na tom AS bude trvat i
v předkládaném návrhu, lze schvalování tohoto bodu odložit.
Dr Königsmarková tento vstřícný krok nevyužila a o návrhu nechala hlasovat. Změny ve složení
Vědecké rady FF byly schváleny 11 senátory, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel.

6. Různé
Dr. Piknerová navrhla znovuotevřít problematiku SGS (Studentské grantové soutěže). Upozornila na
problémy vznikající v souvislosti se dvěma situacemi. První je ta, že studenti (řešitelé, příp.
spoluřešitelé) v průběhu řešení grantu ukončí studium. Druhá je ta, kdy studenti (řešitelé, příp.
spoluřešitelé) nedodávají včas slíbené výstupy, přičemž v obou případech leží zodpovědnost na
akademickém pracovníkovi. Upozornila tedy na obtížné volání studentů, jichž se toto týká,
k zodpovědnosti a vyzvala ke společnému hledání řešení.
Doc. Vařeka upozornil na skutečnost, že fakulta nemůže mít vlastní pravidla SGS. Diskuse na toto
téma je třeba vést na jiných platformách (např. AS ZČU), příp. se s náměty obracet na prorektora pro
vědu a výzkum. Dr. Königsmarková se prodiskutování této problematiky na AS FF nebrání, naopak to
považuje za užitečné ujednocení stanovisek, která následně mohou být prezentována zástupci FF na
jednáních AS ZČU.
Dr. Königsmarková přítomné informovala o změnách na KAJ. Na příštím jednání bude senát
seznámen s podrobnostmi. Od 1. 1. 2017 je pověřena vedením proděkanka pro zahraniční a vnější
vztahy dr. Horová.

Hlavní personální změna se týká pozice vedoucího katedry. Této práce se od 1. 1. 2017 ujme dr.
Horová.
Dr. Königsmarková na závěr poděkovala panu děkanovi, senátorkám a senátorům za účast a jednání
ukončila
Další zasedání bude 16. prosince ve 13:00 v SP 319.

Zapsal

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph. D.

Schválili a doplnili:

Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF

V Plzni dne 5. prosince 2016

