Dne 16. prosince 2016
č. 18/2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Lada Hanzelínová,Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr.
Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr.
Linda Piknerová Ph.D., , Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., ., Bc. Adéla
Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka, Mgr. Martin Urban
Hosté
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph. D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Omluveni
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Program:

1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Úvodní slovo vedení
3. Projednání aktualizace DZ
4. Zprávy z AS ZČU
5. Zprávy z SK AS FF
6. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.

1. Zahájení a schválení programu zasedání
Předsedkyně AS zahájila zasedání, přivítala vedení fakulty zastoupené děkanem doc. Vařekou,
proděkankou dr. Horovou a proděkankou dr. Dostálovou, jakož i přítomné senátorky a senátory.
Skrutátory byli jmenováni Mgr. Jan Pěchota a dr. Linda Piknerová.
Program byl schválen v poměru 13-0-0.

2.

Úvodní slovo vedení fakulty

Děkan seznámil AS se změnou metodiky hodnocení vědy a financování VŠ. Dále informoval o
propagačních materiálech FF ZČU, přičemž se chystá jejich rozšíření.
Informoval o změně vedení KAJ, jejímž vedením byla od 1. 1. pověřena paní dr. Horová na dobu
jednoho semestru, než bude vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího. Dr. Galeta se dotázal na
kvalifikační předpoklady vedoucího KAJ. Děkan odpověděl, že to je strategická úvaha, kterou je třeba
důkladně zvážit.
Dr. Piknerová se dotázala, zda bude školení nových senátorů ohledně změn ve VŠ zákonu a nové
metodice. Děkan odvětil, že zatím není o co se opřít.
Děkan informoval o tom, že se vedou diskuze i ohledně statutu fakult a možné decentralizaci.
Zdůraznil, že AS bude samozřejmě průběžně informován o probíhajících změnách, stejně tak
kolegium děkana.
Dr. Hanzelínová doplnila, že AS ZČU byl 14. 12. předložen rozsáhlý materiál o řízení kvality a v lednu
bude chtít rektorát vědět o dobrovolnících do příslušných komisí z jednotlivých fakult.
3. Projednání aktualizace DZ

Dr. Königsmarková seznámila senátory o návrhu aktualizace a dalším doplnění o indikátory. Děkan
oznámil, že každá katedra se různě přihlašuje k různým indikátorům.
Dr. Galeta se dotázal, zda indikátory zkonkretizují aktualizaci DZ. Proděkanka Dostálová doplnila, že
budou doplněny. Dr. Galeta odpověděl, že jej nemůžeme hodnotit, když v něm nejsou indikátory. Dr.
Königsmarková řekla, že aktualizaci DZ je nutné číst v kontextu celkového DZ. Následně se rozvinula
diskuze o tom, zda se mají katedry zavázat ke konkrétním indikátorům, nebo jen k obecným vizím, či
zda má vše zůstat v obecně rovině fakulty. Dr. Dostálová řekla, že katederní indikátory by mohly být
dvousečné. Dr. Hanzelínová vyslovila názor, že by se katedry zavázat měly.
13:55 přišel dr. Polák
Dr. Kalvas se dotázal, jak je to se závazky kateder. Dr. Königsmarková zopakovala, že DZ jsme si
vytvořili my (senát, akademická obec) sami. Proděkanka Dostálová prohlásila, že indikátory nemohou

být po katedrách vyžadovány, může být kontrolováno úsilí je plnit. Dr. Kodet doplnil, že by se každá
katedra měla přihlásit k určité vizi.
14:04 odešel Mgr. Martin Urban
Na dotaz dr. Galety, kdy bude k dispozici příloha s indikátory děkan odvětil, že na lednovém zasedání.
Dr. Piknerová podpořila dr. Galetu v tom, aby indikátory byly konkrétnější.

4. Zprávy z AS ZČU
Dr. Hanzelínová informovala o tom, že ZČU by měla dostat stejné finanční prostředky jako v roce
předchozím. Informovala dále o nově vznikajícím centru tělesné výchovy. Děkan doplnil, že všechny
budovy FF jsou zahrnuty ve střednědobém výhledu investic, včetně úpravy vnitrobloku.
Dr. Hanzelínová navázala, že největší důraz se klade na investice do Nečtin a otevřena má být též
mateřská školka na Borech.
Následně se rozvinula diskuze ohledně kuřáren a případném vymezení prostoru pro kuřáky
v prostorách univerzity.
5. Zprávy ze SK AS FF
Mgr. Jan Straka informoval o facebookovém hlasování ohledně výmalby průchodu. Zároveň se
dotázal, zda by nebylo možné vyřešit na dvorku v Jungmannově ulici prostor pro kuřáky, a zda by
nemohl být prostor pro odkládání kol zastřešen.
Bc. Adéla Kovačiková informovala o iniciativě studentů Fakulty zdravotních studií ohledně
preventivních kurzů první pomoci, děkan poprosil o konkretizaci návrhu, přičemž akci podpořil.
Dále se Bc. Kovačiková dotázala ohledně možnosti tisku na půdě FF, proděkanka informovala, že
knihovna bude z Jungmannovy ulice přestěhována zpět a tudíž zde bude možnost.
Následně se rozvinula diskuze ohledně činnosti Kulturky, které se má na příští rok navýšit rozpočet.
Studentská komora i někteří senátoři z části akademických pracovníků činnost Kulturky v diskuzi
podpořili. Vnímají ji jako prostor pro komunikaci s veřejností naplňující třetí roli univerzity.
14:44 dr. Kodet odešel.

6. Různé
Proděkanka dr. Horová představila návrhy výmalby průjezdu v Sedláčkově vytvořené studentkami
FDULS. Rozvinula se diskuze nad jednotlivými návrhy. Výsledkem debaty a výměny názorů bylo, že
bude děkanátem zvážena možnost uspořádat druhé kolo pro podávání návrhů a až poté by se
rozhodlo o vítězném návrhu. Děkan poděkoval studentské komoře za uspořádání ankety, ve které
zvítězil návrh „Park“ a přítomným za konstruktivní diskuzi a pestrost názorů.

Předsedkyně senátu popřála senátorům a vedení fakulty hezké svátky a uzavřela tak poslední
zasedání AS FF.

Zapsal

Doc. PhDr. Jan Záhořik, Ph. D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
předsedkyně AS FF
V Plzni dne 20. prosince 2016

