Dne 17. února 2017
č. 3/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, PhDr. František Kalvas, Ph.D., 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. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, PhDr.
David Šanc, Ph.D., Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Hosté
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., PhDr. Josef Hložek, Ph.D., Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., Doc.
Petr Lozoviuk, Ph.D., doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Omluveni
Bc. Adéla Kováčiková, Bc. Jana Pleyerová, Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr. Michal Polák,
Ph.D.

Program:
1. Úvodní slovo děkana doc. Vařeky k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
2. Úvodní slovo prorektorky dr. Šlehoferové k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
3. Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2017
4. Slovo vedení fakulty
5. Informace o vyhlášení voleb děkana
6. Informace o změně vnitřních předpisů
7. Zprávy z AS ZČU
8. Zprávy ze studentské komory AS FF.
9. Různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 12:00 hod. Jednalo se o společné zasedání AS FF a kolegia
děkana FF.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání dr. Galeta a Mgr. Straka.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Galeta a
Mgr. Straka. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním v poměru 10-0-0 (Mgr. Luboš Sál
dorazil na jednání ve 13 hodin). Všichni účastníci jednání měli k dispozici přílohu 3 DZ, ve které jsou
uvedeny indikátory ZČU a dílčí závazky FF k těmto indikátorům.
1. Úvodní slovo děkana doc. Vařeky k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
Děkan doc. Vařeka upozornil na materiál, který byl rozeslán vedoucím kateder FF, a který byl
podkladem pro vytvoření aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2017. Vedoucí kateder mají
předložit záměry za svá pracoviště děkanovi do 15. března.
2. Úvodní slovo prorektorky dr. Šlehoferové k diskuzi o aktualizaci DZ 2017
Prorektorka Šlehoferová si ve 12:23 vzala slovo a zmínila okolnosti pozvání na jednání senátu FF, na
který byla pozvána předsedkyní senátu FF. Důvodem pro její pozvání byla snaha podrobněji seznámit
senátory FF se systémem zavádění kvality na ZČU. Dr. Šlehoferová se zeptala děkana Vařeky na
přesnější účel výše zmíněného materiálu určeného pro vedoucí kateder, přičemž bylo řečeno, že
takto zjištěné informace poslouží pro aktualizaci DZ FF pro rok 2017.
Prorektorka účastníkům jednání rozdala tematické podklady a vysvětlila různé aspekty pojetí
„kvality“ vedením ZČU a zdůraznila, že zajišťování kvality a její hodnocení nelze chápat odděleně, jde
o součásti jednoho kontinuálního procesu. Bude třeba docílit sladění různých hodnotících materiálů a
kontinuity vnitřního hodnocení. Bylo řečeno, že v aktualizaci DZ by mělo být obsaženo i zhodnocení
uplynulého období. Bylo také řečeno, že při hodnocení vzdělávání musí být zohledněna otázka vztahu
odborných výstupů ke vzdělávání.
Doc. Fenclová se zeptala na okolnosti vzniku Rad oblastí vzdělávání. Prorektorka odpověděla, že na
návrh děkana bude radu jmenovat rektor, složena bude z garantů programů, studenta, snad i
externích odborníků. Následovala kratší diskuze nad oblastmi vzdělávání na FF. Na jednání dorazil ve
13 hodin senátor Bc. Luboš Sál.
3. Diskuze o aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2017
Ve 13:03 si v rámci diskuze vzala slovo proděkanka Dostálová a zrekapitulovala vznik dlouhodobého
záměru, vysvětlila jeho podobu a připomněla, že byl pozitivně hodnocen vedením ZČU. Proděkanka
Dostálová předložila argumenty, proč není vhodné uvažovat o tzv. rozpadu indikátorů na katedry). Za
použití příkladů z historie dokumentovala problematičnost jevu kvantifikace kvality a vyjádřila obavu,
že nepromyšlená kvantifikace (kvalita závisí na množství okolností, z nichž některé nelze
kvantifikovat) a přehnaný důraz na indikátory může deformovat prostředí i uvažování, jednostranné
zaměření na indikátory podle proděkanky povede k ignorování skutečných cílů. Zmíněna byla tabulka
rozeslaná vedoucím kateder jako další z materiálů sondujících představy, záměry a priority kateder
(dokument byl rozeslán na minulém kolegiu děkana). Zdůrazněna byla rozmanitost při respektování
základních čtyř cílů. Dr. Dostálová varovala rovněž před neadekvátním vyvozováním odpovědnosti za
nenaplnění indikátorů. Děkan Vařeka znovu připomněl vlastní materiál zaslaný vedoucím kateder.
Diskutována byla otázka případného vyvozování zodpovědnosti při neplnění indikátorů. Proděkanka

Dostálová ještě upozornila na problematičnost indikátorů ZČU z pohledu FF, pro kterou některé
z indikátorů nejsou relevantní. Dr. Kodet varoval před přeceňováním indikátorů, vyslovil se pro
„střední cestu“ a vyzdvihnul roli kateder při vytyčování priorit a vytváření motivačního prostředí.
Prorektorka Šlehoferová upozornila, že bez stanovení indikátorů nelze hodnotit plnění cíle, musí
existovat nějaký konkrétní ukazatel, který lze prohlásit za splněný. Proděkanka Dostálová reagovala
výzvou k opatrnosti, honba za plněním indikátorů může podle ní vést k formalizmu, nikoli ke skutečné
kvalitě. Doc. Fenclová znovu nadnesla téma případných sankcí při neplnění indikátorů. Otázka opět
není zodpovězena. Prorektorka Šlehoferová v této věci odkazuje na prorektora Duchka, který má
téma strategického rozvoje ZČU ve své gesci a který bude v této souvislosti hovořit s vedením
univerzit během tzv. strategických rozhovorů, které se uskuteční 28.2. Následně upozornila, že není
třeba čekat na pokyny ze strany vedení univerzity, je třeba začít co nejdříve reagovat na úkoly
vyplývající ze standardů nařízení vlády (např. otázka garantů atd.). Dr. Křížek se prorektorky zeptal na
ideální představu vedení ZČU o nakládání s indikátory. Prorektorka i v této otázce odkázala na
prorektora Duchka. Dr. Kodet znovu varoval před možnými negativními efekty přeceňování
indikátorů. Dr. Kalvas poděkoval vedení za rozeslání materiálu vedení kateder děkanem, je úkolem
pro vedení fakulty zjistit skutečný stav věcí a možnosti kateder. Proděkanka Dostálová reagovala, že i
současný dlouhodobý záměr vyplynul ze zjištění skutečného stavu věcí, které však probíhalo
prostřednictvím rozhovorů s vedoucími. Dr. Piknerová se zeptala na konkrétní indikátory
z dlouhodobého záměru, např. na 100 mil. získaných z grantů. Podle proděkanky Dostálové právě
tento indikátor není problematický, bude naplněn. Děkan na okraj uvedl, že je zde možnost
pravidelně vypisovat výběrová řízení na pozice vedoucích kateder a že je to jedno z témat, o kterém
je možné diskutovat v souvislosti se změnami vnitřních předpisů. Prorektorka Šlehoferová uvedla, že
na některých součástech ZČU to je takto nastaveno, na úrovni ZČU to bude řešit skupina pro
personalistiku. Proděkanka Dostálová zopakovala, aby se katedry hlásily k cílům, ne k indikátorům, to
má dělat fakulta. Dr. Piknerová uzavřela diskuzi s tím, že před 17. březnem dostane senát od vedení
k dispozici oba zmíněné podklady (materiál děkana i proděkanky). Ve 14:22 následuje desetiminutová
přestávka.
Je ukončeno společné jednání senátu FF a kolegia děkana a následuje běžná agenda senátu.
4. Slovo vedení fakulty
Děkan informoval o proběhnuvší Vědecké radě FF. Rozpočet na rok 2017 dosud neznáme, nevíme,
kdy bude senát FF rozpočet řešit, nejdříve zřejmě v květnu. 1. 3. 2017 bude vypsáno výběrové řízení
na vedoucí/ho katedry anglického jazyka, přičemž podmínkou bude, aby zájemce měl hodnost
docenta či profesora. Tajemník fakulty žádnou agendu nepředkládal.
Mgr. Straka se zeptal děkana na osud místnosti zřízené v SP401. Děkan odpověděl, že není jiná
možnost, než místnost použít v rámci řešení projektu bavorsko-české příhraniční spolupráce.
Studenty informoval o situaci e-mailem. Tento e-mail přepošle dr. Piknerová všem senátorům, neboť
e-mail dorazil pouze studentům. Ohradil se proti usnesení o místnosti SP401 přijatého senátem FF na
zasedání 27.1.2017 s tím, že si senát nevyžádal kontextuální informace, bez kterých nelze přijímat
usnesení. Dr. Křížek se dotázal na ony kontextuální informace, se kterými nemohli být senátoři na
minulém jednání seznámeni kvůli nepřítomnosti pana děkana. Děkan vysvětlil podrobnosti
zmíněného projektu a konstatoval, že v SP není žádná jiná volná místnost. Na dotaz Mgr. Straky na
alternativu k SP401 děkan hovořil o svodce od kateder stran místností, které mohou studentům
poskytnout. Mgr. Pěchota hovořil o reakcích studentů FF, kteří jsou rozhořčeni vzniklou situací.
Dr. Kučera se zeptal děkana, zda nějak pokračuje vyjasňování kompetencí Ústavu jazykové přípravy
v souvislosti s internacionalizací. Vyjádřil obavu, že při asertivitě ústavu bude postupně významně
poškozováno postavení jazykových kateder FF. Děkan reagoval výzvou k pečlivé kontrole
připravovaného statutu UJP, zmínil hlasování o pravidlech rozpočtování UJP v senátu ZČU s tím, že
pro FF nevýhodný návrh prošel o jeden hlas nepřítomné senátorky FF. Dr. Kalvas toto tvrzení jako
senátor AS ZČU za FF uvedl na pravou míru s tím, že návrh byl schválen o více než jeden hlas.

Mgr. Pěchota uvedl, že k senátorům dorazily požadované podklady k pořádání promocí, chybí ovšem
smlouvy, např. na služby fotografů. Uvedl, že se ze studijního oddělení šíří informace, že studentská
komora AS FF podnítila „zrušení“ zářijového termínu promocí. Děkan na přímý dotaz odpověděl, že
neví, odkud by se na studijní oddělení taková informace mohla dostat. Dr. Šanc uvedl, že jediným
důvodem zrušení zářiových promocí je nedostatek studentů, kteří by se promocí mohli účastnit.
Všichni absolventi se mohou účastnit promoce v červnu. Následovala diskuze o úrovni služeb
fotografů na promocích na Kozlu a o pravidlech pro fotografování aktu promoce jejími hosty.
5. Informace o vyhlášení voleb děkana
Dr. Piknerová informovala o setkání s dr. Podolou z OLP, ze kterého jasně vyplynulo, že je třeba
dodržet interval 14. 7. až 14. 8. pro volbu kandidáta na děkana, výklad stran mandátů studentských
senátorů zůstává také stejný, při přechodu do vyššího stupně studia je do doby zápisu mandát
pozastavený. Kvorum pro zvolení nového děkana však zůstává i při nižším počtu senátorů na úrovni 8
platných hlasů. Senát FF naplánuje setkání akademické obce FF na vhodný červnový termín. Do
chystaných budoucích předpisů (jednací řád) bude zapracována změna termínů souvisejících s volbou
kandidáta na děkana tak, aby se bylo za všech okolností možné vyhnout období od konce června do
poloviny září.
6. Informace o změně vnitřních předpisů
Dr. Piknerová vysvětlila postup při komentování aktualizovaných nebo nových předpisů, které je
nutné v souvislosti s aktualizací vysokoškolského zákona, vyzvala v tomto směru senátory k aktivitě.
Diskutováno bylo připomínkování nového statutu ZČU, dr. Piknerová odpověděla na dotaz dr. Galety,
že od senátorů v této věci obdržela dvě připomínky.
7. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kalvas informoval, že senát ZČU projednával střednědobý výhled investic, schvaloval prodej
nepotřebného majetku univerzity, vrácení budovy PD městu Plzeň (včetně prodeje pozemku, na
němž budova stojí), novým členem vědecké rady ZČU byl jmenován prof. Tomáš Kaiser, bylo
diskutováno financování tělesné výchovy na ZČU, řeší se nominace do Rady vnitřního hodnocení ZČU
(RVH), ve které figuruje za FF prof. Charvát.
8. Zprávy ze studentské komory AS FF.
Mgr. Straka informoval, že studentská komora AS FF propaguje účast v anketě hodnocení kvality
výuky.
9. Různé
Dr. Piknerová uvedla, že nádoby na tříděný odpad v budovách FF budou řešeny se správou budov. Dr.
Galeta vyzval děkana, aby v aktualitách na webu fakulty vysvětlil okolnosti změny účelu místnosti
SP401. Děkan reaguje, že všem studentům poslal vysvětlení prostřednictvím hromadného e-mailu.
Předsedkyně AS FF přibližně v 15:40 poděkovala všem přítomným senátorkám a senátorům a jednání
ukončila.

Zapsal

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Schválili a doplnili:

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Tajemník AS FF

V Plzni dne 23. února 2017

PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
Předsedkyně AS FF

