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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.,
Mgr. Michal Rak, Ph.D., Bc. Kateřina Černá, Bc. Adéla Kováčiková, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan
Straka
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Doc.
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Omluveni
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr. Jan
Pěchota
Program:
Zahájení zasedání a schválení programu
1. Slovo děkana
2. DZ FF ZČU
- diskuse k současné podobě návrhu
3. Informace k evaluaci zaměstnanců FF
4. Volební a jednací řád AS FF
- shrnutí navrhovaných změn
5. Zprávy z AS
6. Zprávy z SK
7. 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 Roman Kodet a Kateřina Černá

Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS A. Königsmarková zahájila zasedání a přivítala přítomné senátory a hosty. Sdělila, že
L. Hanzelínová dorazí na jednání později, protože se účastní jednání na rektorátu. Jako skrutátory
navrhla Romana Kodeta a Kateřinu Černou, oba senátoři se svým jmenováním souhlasili.
Předsedkyně AS se zeptala, zda nemá někdo nějakou připomínku k návrhu programu, žádná nebyla
vznesena. Následně došlo k jednomyslnému schválení programu zasedání (8-0-0).
1. Slovo vedení FF
Doc. Vařeka se ujal slova a přiblížil situaci ohledně akreditací. Oboru Francouzština pro střední školy
se nepodařilo zrušit omezení akreditace. Situace vyplynula z odlišné představy FF a subkomise o
podobě. Ta tak bude muset být změněna a koncipována jinak, měla by navazovat na jazyky pro
komerční praxi. A. Königsmarková jen doplnila, že některé připomínky byly skutečně marginálního
rázu. Doc. Vařeka navázal, že tak hrozí zánik oborových jazyků na ZČU, protože do problémů
s akreditacemi se dostala Pedagogická fakulta. Nepodařilo se také získat finanční podoboru
z rektorátu. (v 13.15 se na jednání dostavila L. Piknerová)
Doc. Vařeka následně mluvil o probíhající evaluaci zaměstnanců a její význam pro připravovaný VŠ
zákon a změny v hodnocení vědy a výuky. Řekl, že se bude jednat o nejzásadnější změny od roku
1989. Jednou z nejdůležitějších bude možnost institucionálních akreditací na dobu 10 let. Budou ale i
státní akreditace, za které bude nově zodpovědná Národní akreditační agentura. Dojde také
k přeskupení, kdy zaniknou programy a vzniknou oblasti, např. oblast historických věd, kam bude
spadat historie a archeologie. Obory na pomezí si pak budou moci sami vybrat, do které oblasti chtějí
spadat. Na aplikaci těchto změn budou 3 roky. Bude též možný hybridní systém, tedy že některé
oblasti budou spadat pod institucionální a jiné pod státní akreditaci. Zákon by měl začít platit mezi
červnem 16 až lednem 17. Doc. Vařeka pak pokračoval přiblížením změn v hodnocení vědy a
výzkumu, kdy rok 2016 je zřejmě posledním, kdy bude fungovat RIV. Rok 2016 tak bude klíčový a
výsledky mohou být významnou položkou pro získání institucionální akreditace.
Následovala diskuse. R. Kodet se zeptal na podporu Centra jazykové přípravy, a zda od něj odebíráme
nějaké služby. Dr. Dostálová odpověděla, že jen 2 kurzy, studenti si ale mohou u nich zapisovat volné
kredity a jsou důležitým zdrojem jejich příjmů. Doc. Vařeka doplnil, že FF nepotřebuje neoborové
jazyky. A. Königsmarková řekla, že by se mělo začít s restrukturalizací výuky jazyků, zejména
s úpravou názvů a obsahu sylabů a přesně odpovídali výuce. Tato změna by měla být hotová před
podzimní akreditací. J. Straka se dále zeptal, jaký je motivační program pro publikování. Doc. Vařeka
odpověděl, že publikování mají zaměstnanci zaneseno v kariérních řádech a každý pracovník s plným
úvazkem by měl publikovat 2 studie v recenzovaných časopisech. Další motivace je pak na katedrách,
protože prostředky získané z RIVu jdou přímo k nim. L. Piknerová se zeptala, zda je již nějaký plán
transformace s výhledem k popsaným změnám. Dr. Dostálová, že teď by to bylo předčasné, musí se
počkat, až bude schválen zákon. Následně pak bude dostatek času na úpravy, s některými se již
počítá v rámci navrženého DZ FF. L. Piknerová se ještě zeptala, zda zmíněné oblasti bude možno
vytvářet i s jinými univerzitami, u nás např. s Českými Budějovicemi. Dr. Dostálová odpověděla, že
toto také není úplně jasné. Doc. Vařeka dodal, že s různými nejasnostmi se musí počkat na konečné
schválení zákona, nicméně připomněl, že 3 roky na přípravu pak budou dostatečně dlouho dobou. Za
nejdůležitější úkol do blízké budoucnosti pak označil zvýšení počtu profesorů a docentů na FF.

Doc. Vařeka dále sdělil členům SK, že místnost pro studenty je zajištěna, na starost vše dostal
tajemník Mgr. Lenk. Dále řekl, že promoce budou letos na zámku Kozel, podařilo se ale ve spolupráci
s kastelánem zámku zajistit nápravu některých výtek studentů. J. Straka za to za SK poděkoval.
2. DZ FF ZČU
A. Königsmarková řekla, že přípravě DZ bylo věnováno hodně času a prostoru a na výsledné podobě
je to vidět. Doc. Vařeka se omluvil, že nestačil AS poskytnou přílohy DZ. Řekl, že sběr jednotlivých dat
je složitý, jsou ale velmi zajímavá. Uvedl např. že 142 zahraničních studentů na FF tvoří 1/3 všech
zahraničních studentů na ZČU. Přislíbil dodání příloh v co nejbližším termínu. Následovalo hlasování o
usnesení: „Akademický senát FF ZČU schvaluje text Dlouhodobého záměru FF“ a to s výsledkem 8-0-1
(zdržel se L. Sál). Dr. Dostálová poděkovala za schválení DZ a upřesnila, že tabulky budou k dispozici
během 2 týdnů.
3. Informace k evaluaci zaměstnanců FF
Předsedkyně A. Königsmarková poprosila doc. Šedivého, zda by mohl proces přiblížit. Doc. Šedivý
řekl, že jde o evaluaci za období 2012-2015 a to jak akademických, tak vědecko-výzkumných
pracovníků s úvazkem od 0,25. Pracovním s plným úvazkem má dle kariérního řádu odevzdat roně 2
studie do recenzovaného časopisu, případně jejich ekvivalent. Texty musí být vykázány v RIV. Hodnotí
se také projektová činnost a její plnění či neplnění. Dále hodnocení výuky, mezinárodní spolupráce a
zapojení do 3. role univerzity. Doc. Vařeka doplnil, že kariérní řád platí na FF od roku 2012 a jeho
schválení předcházela dlouhá debata v AS. FF je také jedinou fakultou ZČU, která kariérní řád má. Dr.
Dotálová v této souvislosti uvedla, že první návrh řádu by velmi přísný, nyní ale platí, že vedoucí
kateder mohou rozhodnout, že za větší výkon v jedné oblasti může být menší výkon v jiné. Uvedla
také, že kariérní řád pomůže s interními akreditacemi, protože je dobrým nástrojem měření. Doc.
Vařeka dále řekl, že vedoucí katedry kontroluje výsledky každý rok, děkan jednou za dva roky. Pokud
zaměstnanec své úkoly plní, je pochválen, pokud nikoliv, je určen termín a cesta k nápravě.
A. Königsmarková řekla, že je důležité nástroje vytvářet a vztáhnout je více do kontextu růstu
kateder. Zaměstnanci by měli dostat prostor k vyjádření se k pracovním poměrům na FF. Podobně
jako funguje firemní hodnocení., tedy hodnocení vedení ze strany pracovníků. Dr. Dostálová řekla, že
toto by se mělo zjistit během formálních rozhovorů s komisí. Doc. Vařeka doplnil, že i vedoucí kateder
jsou hodnoceni a to vedením FF. (během tohoto bodu v 14.00 opustil zasedání L. Sál, na jeho konci
v 14.10 se dostavili L. Hanzelínová a F. Kalvas).
4. Volební a jednací řád AS FF
Dr. Dostálová sdělila, že vedení FF má již k dispozici podklady od dr. Jurka a dr. Blahutkové. Možnost
elektronického hlasování musí zařídit vedení ZČU, FF na to nemá prostředky ani finance. Doc. Vařeka
připomněl, že bude letos platit nový VŠ a že dojde ke změně všech řádů a zda by se nemělo počkat. A.
Königsmarková odpověděla, že jde hlavně o harmonogram voleb. Na podzim budou nové volby a
tímto by se mělo předejít případným komplikacím. AS dodá co nejrychleji své podněty vedení FF, tak
aby úpravy mohlo posoudit OLP a ke schválení úprav tak mohlo dojít na březnovém zasedání AS.

5. Zprávy z AS ZČU

L. Hanzelínová se omluvila za pozdní příchod, účastnila se zasedání rozpočtové komise na rektorátu.
Sdělila, že AS ZČU schválil novou vědeckou radu, která byla výrazně obměněna. Za FF byli odvolání
prof. Budil a doc. Vařeka, nahradili je prof. Kvasz a prof. Charvát. Přičemž prioritou bylo, aby ve VR
byli profesoři. V letošním roce také slaví univerzita 25 let od založení a jsou plánovány různé akce,
např. v březnu vyvěšení vlajky. Děkan pedagogické fakulty dr. Randa informoval o situaci ohledně
akreditací, kdy bylo zastaveno přijímání studentů do 48 oborů z 51. Hlavním problém je personální
obsazení, fakulta má na nápravu jeden rok. Dále uvedla několik informací k rozpočtu. První informace
by měly být sděleny 16.3 na kolegiu rektora a 30. 3. budou poprvé předloženy AS. Doc. Vařeka se
zeptal, jak AS přijal zprávu o pedagogické fakultě. F. Kalvas odpověděl, že s pochopením.
6. Zprávy z SK
J. Straka sdělil, že byl poslán hromadný email studentům, který obsahoval výroční zprávu SK a katalog
pracovních příležitostí ve studentských spolcích. Řekl, že se to setkalo s velkou odezvou studentů,
kteří mají velký zájem o spolupráci, posílají životopisy i doporučení. Došlo tak k velkému oživení
spolkového života. J. Straka dále uvedl, že proběhla schůzka s organizací Člověk v tísni o možnosti
oslovit studenty s nabídkou doučování dětí ze sociálně slabších rodin. Zeptal se tak přítomných, zda
by mohli zástupci s nabídkou přijít do jejich výuky. Nabídka se setkala s všeobecným souhlasem, L.
Pikenrová a L. Hanzelínová nabídly své přednášky. J. Straka dále uvedl, že 8. nebo 15. 3. proběhne
diskuse s opatem kláštera Teplá. Nakonec řekl, že SK propagovala hodnocení výuky pomocí letáků
s QR kódem, omluvil se ale, že byla propagace spuštěna pozdě. A. Königsmarková k tomu doplnila, že
anketa byla nedostatečně prezentována na webu univerzity. Následně poděkovala členům SK za
jejich aktivity.
7. Různé
A. Königsmarková se následně zeptala, zda má někdo nějaký podnět do bodu různé. Žádný podnět se
neobjevil. Předsedkyně AS tedy připomněla, že další zasedání bude ve čtvrtek 24.3. od 10 hodin. Poté
poděkovala všem za účast a zasedání ukončila.

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 26. února 2016

