Dne 15. prosince 2017
č. 13/2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, 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., doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Bc. Jana
Pleyerová, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Jan Straka, Mgr. Zdeňka Špiclová
Vedení FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.
Hosté
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Omluveni
Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Lukáš Lenk, , Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. projednání Výroční zprávy FF za rok 2016
3. diskuze k „tezím“ FF pro rok 2018
4. projednání složení Vědecké rady FF
5. zprávy z AS ZČU
6. zprávy ze studentské komory AS FF
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 dr. Kratochvíl a Mgr. Fronk.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Kratochvíl
a Mgr. Fronk. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (13-0-0).

1. úvodní slovo vedení FF
Děkan Šanc sděluje, že se v době od uplynulého jednání věnoval novému složení vědecké rady, jejíž
složení bude AS projednáváno. Pokud jde o univerzitní úroveň, byla schválena rozpočtová pravidla,
v této oblasti nejsou žádné novinky. Na posledním kolegiu rektora byly doc. Váněm představeny
výsledky analytické činnosti zaměřené na absolventy, zaměstnanost a nezaměstnanost absolventů.
Akademická obec FF bude s výsledky seznámena, nejprve na kolegiu děkana, dr. Kalvas by mohl totéž
učinit na senátu. Celý dokument bude v lednu uveřejněn. Zástupci filozofických fakult se setkali před
čtrnácti dny v Olomouci, děkan se jednání zúčastnil společně s doc. Novotným. Mezi hlavní otázky
patřilo prezentování filozofických fakult a oborů ve veřejném prostoru. Účastníci se shodli, že je třeba
aktivně bojovat proti tendenčnímu negativnímu prezentování humanitních a společenských věd,
k čemuž se FF připojí. Na setkání Asociace filozofických fakult dále proběhla rozprava s prof. Lužným,
členem nejvyšší rady NAÚ. Prezentoval způsob, jakým úřad pracuje, co hodnotí, na co klade největší
důraz a poskytl některá doporučení, která je třeba vzít vážně. Velký důraz je kladen na garanty
programů. Pozornost je věnována rovněž počtu závěrečných prací vedených jednotlivými vyučujícími.
Ve 13:13 se na jednání dostavuje Mgr. Jan Straka.
Pokud jde o využívání stipendijního fondu FF v roce 2018, děkan jej nadále chce používat na podporu
mobilit. Zastaví však jeho využívání pro tzv. excelentní doktorandy, není přesvědčen o smysluplnosti
tohoto programu. Nebude také využíván pro dofinancování studentských stáží. Avšak ti studenti,
kteří pracují nad rámec povinností, budou prezentovat fakultu (např. publikovanou závěrečnou
zprávou ze zahraničního pobytu), mohou být z fondu podpořeni.
Děkan zmiňuje „teze“ FF, které vedení FF posílá vedení ZČU jako pracovní materiál před univerzitními
strategickými rozhovory. Na základě nich bude vypracován plán realizace strategického záměru, který
bude AS FF následně schvalovat.
Děkan poznamenává, že dr. Šlehoferová bude k 1.1.2018 jmenována proděkankou pro strategii a
rozvoj a zároveň statutární zástupkyní.
Dr. Křížek se ptá na zmiňovanou rozpravu s prof. Lužným, zda se věnoval nárokům kladeným na
garanty předmětů. Podle děkana Šance nezaznělo nic, co by vybočovalo ze známých skutečností.
Dodává však, že za pozornost stojí upozornění prof. Lužného, že nejhorší, co se v rámci předložení
akreditační žádosti NAÚ může stát, je, že sebehodnotící zpráva nebude obsahovat „všeobecně známé
problémy“ daných pracovišť či součástí, z čehož zřejmě vyplývá, že NAÚ má nějakou představu o
takových problémech nebo slabostech.
Další zúčastnění členové vedení, dr. Horová a doc. Novotný, nemají žádná sdělení. Dr. Piknerová
uvádí, že proděkan Záhořík připravuje komplexnější materiál k metodám sebeprezentace FF, při
nejbližší příležitosti bude materiál na AS FF představen a diskutován. Dále tlumočí sdělení tajemníka
FF, že fakulta bez problémů uzavře kalendářní rok 2017.
2. projednání Výroční zprávy FF za rok 2016

Po předchozím projednání Výroční zprávy AS FF v listopadu byly v součinnosti s předsedkyní AS FF a
dr. Dostálovou zapracovány návrhy a připomínky a upravený materiál byl poslán senátorům AS FF. Po
kratší rozpravě byla Výroční zpráva FF za rok 2016 schválena (14:0:0).
3. diskuze k „tezím“ FF pro rok 2018
Dr. Šlehoferová z pozice budoucí proděkanky pro strategii a rozvoj představuje širší souvislosti.
Kromě jiného uvádí, že neexistuje předepsaná forma jednotlivých dokumentů, které připravuje a
kterými se řídí FF a jejich forma záleží na nás. Uvádí, že například u Výroční zprávy by měla být forma
významně přizpůsobena adresátům. Všechny dokumenty by však v každém případě měly tvořit jasný,
vzájemně provázaný celek. Pozornost je třeba věnovat také harmonogramu vytváření jednotlivých
dokumentů. Plán realizace strategického záměru by měl být schválen nejpozději v březnu. V průběhu
roku je pak třeba sledovat plnění jednotlivých bodů záměru. Jednotlivé katedry by se v rámci
strategického záměru měly přihlašovat k různým indikátorům podle svých vlastních strategických
zájmů a specifik. Zdůrazňuje, že všechny dokumenty by měly snést prezentaci i mimo fakultní
prostředí, neměli bychom rovněž vytvářet takzvaně dokumenty pro dokumenty.
Doc. Kučera se v této souvislosti přimlouvá za to, abychom používali kultivovaný, srozumitelný jazyk,
abychom se co nejméně přizpůsobovali „úřednickému“ způsobu vyjadřování. Dr. Šlehoferová
souhlasí, ovšem namítá, že do značné míry je nám terminologie vnucena vysokoškolským zákonem a
dalšími normami. Zdůrazňuje také, že sdělení např. v dokumentu Plán realizace strategického záměru
musí být především jednoznačná.
Následně dr. Šlehoferová komentuje jednotlivé oblasti z dokumentu Teze 2018, který byl v předstihu
senátorům zaslán a reaguje na související dotazy. Diskutovalo se zejména jediné habilitační řízení na
FF (Teorie a dějiny vědy a techniky), v němž dosud nikdo neuspěl. Děkan Šanc uvádí, že je třeba jasně
definovat, kdo oborově spadá do tohoto habilitačního řízení, zároveň je třeba upravit vyhlášku, která
stanovuje náležitosti habilitační přihlášky a všechna související kritéria. V souvislosti s oblastí 5
(podpůrné procesy a infrastruktura) byla projednána otázka případných v minulosti tolik
diskutovaných úprav dvoru sdíleného FF a FPR. Děkan Šanc uvádí, že se v lednu nebo v únoru 2018
sejde s děkanem právnické fakulty kvůli jeho stanovisku v dané věci, následně bude na únorovém
kolegiu děkana informovat o vývoji. Při shodném stanovisku obou fakult je zde reálná šance na
pozitivní změnu.
Dr. Kodet se v souvislosti zejména s oblastí 1 a 2 ptá na hodnocení pracovníků, která proběhla za
minulého vedení. Děkan uvádí, že se k němu nebude vracet, k hodnocení bude využívat také systém
hodnocení pracovníků HaP, který začne ZČU používat. Je však podle něho nutné co nejdříve stanovit
základní podmínky a kritéria, vedení bude na nejbližších jednáních informovat o vývoji v této věci. Dr.
Šlehoferová doplňuje, že primární odpovědnost za kvalitu leží na vedoucích pracovnících na
katedrách, následně pak děkan hodnotí vedoucí kateder. Děkan v dané souvislosti ještě dodává, že je
třeba mít jasnou akreditační strategii, v rámci které vlastně není místo pro nedostatečně kvalitní
pracovníky. Jasné nároky jsou kladeny na garanty programů i garanty předmětů, na základě toho je
třeba řídit personální politiku na katedrách, zároveň musí být samozřejmě zohledněna finanční
udržitelnost.
Předsedkyně AS FF žádá senátory, aby jí do 8. 1. 2018 zaslali případné podněty a připomínky
k dokumentu Teze 2018, aby je zprostředkovala vedení FF.

Zasedání opustili dr. Polák a Mgr. Straka.

4. projednání složení Vědecké rady FF
Senátoři obdrželi s předstihem životopisy navržených nových členů VR FF. Děkan Šanc nejprve
vysvětluje širší souvislosti jeho postupu. Zůstane zachován počet členů 25, což je zakotveno ve
Statutu FF. V nové VR bude 15 interních a 10 externích členů. Hlavními kritérii pro změny byly účast
na zasedáních VR, alespoň přibližná rovnoměrnost zastoupení oblastí vzdělávání, interní členové
musejí mít plný úvazek na FF, externí naopak žádný úvazek. Návrhy byly konzultovány s vedoucími
kateder, navržení kandidáti deklarovali vůli účastnit se všech jednání.
Dr. Galeta se ptá na kritéria výběru s tím, že jedním z prvních kritérií výběru kandidátů by měla být
nezpochybnitelná vědecká kvalita, případně nezpochybnitelná habilitační řízení. Děkan uvádí, že
samozřejmě šlo o první kritérium, u některých oborů se však musel spolehnout na informace kolegů
z kateder, od nichž pocházejí některé nominace. Dr. Galeta poznamenává, že u navrženého doc.
Popelky naprosto chybí v bibliografii uvedené v jeho životopisu publikace mladší než z roku 2011. Po
kratší diskuzi se přistoupilo k hlasování o odvolání některých stávajících členů VR a jmenování
jednotlivých navržených kandidátů v následujícím pořadí s uvedenými výsledky:
Odvolání: Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. (12:0:0)
Jmenování: Doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (12:0:0)
Odvolání: Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (12:0:0)
Jmenování: Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (12:0:0)
Odvolání: Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (11:0:1)
Jmenování: Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (7:0:5)
Odvolání: Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (12:0:0)
Jmenování: Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (12:0:0)
Odvolání: Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (12:0:0)
Jmenování: Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (12:0:0)
Odvolání: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (12:0:0)
Odvolání: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (10:0:2)
Jmenování: Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (10-1-1)
Odvolat: Doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. (12:0:0)
Jmenovat: Doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (11:0:1)
Odvolat: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (12:0:0)
Jmenovat: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (12:0:0)
5. zprávy z AS ZČU
Dr. Kalvas informuje, že byla AS ZČU schválena rozpočtová pravidla (34-0-0), vnitřní předpisy Fakulty
právnické (34-0-0), dále byl jako studentský delegát do Rady vysokých škol zvolen Jan Pokorný.
Předsedkyně AS FF děkuje dr. Kalvasovi za příkladnou práci v AS ZČU a gratuluje dr. Kodetovi ke
zvolení do AS ZČU. Děkan sděluje, že bude zvát členy AS ZČU na jednání kolegia děkana kvůli lepší
informovanosti
a
orientaci.
6. zprávy ze studentské komory AS FF
Nejsou.

7. různé
Dr. Piknerová uvádí, že se připravuje termínovník jednání předsednictva i pléna AS FF, bude přitom
zachován stávající model. Dr. Horová informuje, že na webových stránkách fakulty bude uveřejněn
manuál pro vyjíždějící studenty. Děkan Šanc děkuje všem za celoroční práci a zve na vánoční večírek
FF, který proběhne v úterý 19. 12. od 16:00.

V 15:20 předsedkyně děkuje za spolupráci v roce 2017 a ukončuje jednání.

Zapsal

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.
Tajemník AS FF
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
Předsedkyně AS FF
V Plzni dne 21. prosince 2017

