Dne 6. Ledna 2017
č. 1/2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., PhDr.
Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., PaedDr. Petr
Kučera, 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. Jana Pleyerová, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Hosté
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Omluveni

Program:

1. Úvodní slovo děkana
2. Volba předsednictva AS FF
3. 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 dr. Galeta a Mgr. Pěchota.

1. Úvodní slovo děkana
Děkan Fakulty filozofické doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. zahájil první zasedání Akademického senátu
Fakulty filozofické (dále jen AS FF) zvoleného v listopadu 2016. Uvítal zvolené senátorky a senátory a
poblahopřál jim ke zvolení. Podotknul, že tento AS bude mít vzhledem k nové legislativě týkající se
vysokého školství mnoho práce se schvalováním nových, případně aktualizovaných vnitřních předpisů
ZČU. Rovněž poukázal na to, že AS bude během svého funkčního období volit nového

děkana/děkanku a vyjádřil víru v to, že bude zvolen kandidát přijatelný pro všechny katedry a
zejména pro nespecifikované garanty oborů, neboť v opačném případě by z jejich strany mohlo hrozit
„hlasování nohama“. Následně pan děkan pověřil vedením zasedání dr. Petra Kučeru jako nejstaršího
člena AS FF a omluvil se z dalšího průběhu zasedání.

2. Zvolení předsednictva AS FF
Na skrutátory zasedání byli navrženi dr. Galeta a Mgr. Pěchota, oba tuto roli přijali. Vedením zápisu
ze zasedání byl pověřen dr. Kratochvíl.
Prvním bodem zasedání bylo zvolení předsednictva nového AS FF. Členy volební komise byli navrženi:
dr. Galeta, Mgr. Pěchota a doc. Záhořík. Návrh složení volební komise byl přítomnými senátory AS
schválen (15-0-0).
Dr. Kučera vyzval k podávání návrhů kandidátů na funkci předsedy AS FF. Doc. Záhořík navrhl dr.
Piknerovou a dr. Kučera navrhl dr. Kodeta. Oba navržení kandidaturu přijali.
Dr. Galeta nejdříve seznámil s podmínkami a postupem hlasování. Každý dostane hlasovací lístek se
jmény navržených kandidátů a za plentou udělá křížek do rámečku před jménem kandidáta, kterému
dává hlas. Platným hlasovacím lístkem je ten, u kterého je jednoznačně křížkem označen právě jeden
kandidát. Ostatní hlasovací lístky jsou neplatné. Zvoleným kandidátem je ten, který získá nadpoloviční
počet platných hlasů z přítomných členů AS FF, kteří mohou v dané volbě hlasovat.
Přítomnými senátorkami a senátory byla v tajném hlasování předsedkyní AS FF zvolena dr. Linda
Piknerová většinou 10 hlasů, druhý kandidát, dr. Kodet, obdržel 5 hlasů.
Následně dr. Kučera předal vedení zasedání nové předsedkyni, dr. Piknerové. Ta nejdříve poděkovala
přítomným za zvolení a vyzvala k podávání návrhů kandidátů na místopředsedu AS FF. Mgr. Straka
navrhl dr. Kalvase a dr. Kučera dr. Kodeta. Oba navržení kandidaturu přijali.
V tajném hlasování byl místopředsedou AS FF zvolen dr. František Kalvas většinou 11 hlasů, druhý
kandidát, dr. Kodet, obdržel 4 hlasy.
Předsedkyně pověřila dalším vedením zasedání místopředsedu AS FF dr. Kalvase a z vážných
rodinných důvodů se dočasně z jednání omluvila.
Dr. Kalvas vyzval k podávání návrhů kandidátů na funkci tajemníka AS FF. Mgr. Pěchota navrhl dr.
Křížka a dr. Kučera dr. Kodeta. Oba navržení kandidaturu přijali.
V tajném hlasování byl tajemníkem AS FF zvolen dr. Daniel Křížek většinou 9 hlasů, druhý kandidát,
dr. Kodet, obdržel 5 hlasů.
Následovaly volby zástupců jednotlivých částí AS v předsednictvu AS FF:
Na zástupce volební části studentů byl Mgr. Pěchotou navržen Mgr. Straka, který s kandidaturou
souhlasil. V tajném hlasování byl přítomnými senátorkami a senátory, zastupujícími volební část
studentů, zvolen Mgr. Jan Straka všemi 5 platnými hlasy. V průběhu tohoto hlasování se k zasedání
vrátila předsedkyně dr. Piknerová.

Na zástupce volební části akademických pracovníků byli navrženi dr. Křížkem dr. Polák a dr. Kalvasem
dr. Kodet. Oba navržení kandidaturu přijali. V tajném hlasování členů volební části akademických
pracovníků obdrželi oba kandidáti 5 hlasů. Zástupce volební části akademických pracovníků tak nebyl
zvolen a volba se opakovala. Do opakované volby byl navržen dr. Kodet, který kandidaturu přijal.
V tajném hlasování byl dr. Kodet zvolen zástupcem volební části akademických pracovníků všemi 10
hlasy.

3. Různé
Předsedkyně senátu dr. Piknerová oznámila, že termíny zasedání pléna budou zveřejněny co nejdříve
a navrhla, aby se první uskutečnilo již 20. ledna, přičemž konkrétní program tohoto zasedání bude
sestaven na základě jednání vedení FF, které se uskuteční 18.1.2017.
Předsedkyně AS poděkovala všem přítomným senátorkám a senátorům a jednání přibližně v 15:20
ukončila.

Zapsal

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Tajemník AS FF
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
Předsedkyně AS FF
V Plzni dne 17. ledna 2017

