Dne 17. března 2017
č.

4/2017

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. Daniel Křížek, Ph.D., PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., PhDr. Linda
Piknerová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D.
Bc. Adéla Kováčiková, Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.,
Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.,

Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Aktualizace DZ 2017
3. Vyhlášení voleb děkana
4. Informace ze studentské části a změny ve studentské části
5. Informace z AS ZČU
6. Různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 12:00 hod. v rámci společného jednání kolegia děkana a AS FF.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání dr. Kodet a Bc. Sál.
Před samotným zahájením jednání AS proběhlo zasedání AS a kolegia děkana za účasti rektora
ZČU. Informace z této části jednání budou zveřejněny po dubnovém zasedání AS FF.
1. Úvodní slovo vedení fakulty
Děkan FF stručně zhodnotil setkání s rektorem. Konstatoval, že debata mezi vedením univerzity a FF
by se měla odehrávat v rámci daném strategickými dokumenty univerzity. FF by se přitom měla držet
standardních a osvědčených postupů. Děkan dále informoval o brzkém otevření univerzitní školky
kardinála Berana v Baarově ulice. Vedení univerzity hovořilo o možném zbavení se budovy
v Sedláčkově 31. Reakce vedení FF je v tomto případě jednoznačně odmítavá.

Proděkanka Dostálová seznámila senátory s průběhem kontroly výstupů RIV na FF v minulých
týdnech, který znamenal pro zainteresované nepřiměřenou zátěž. Materiály přicházející z RVV byly
totiž matoucí a plné neodůvodnitelných chyb. Výsledky jsou však nakonec pro FF příznivé, celkový
počet RIV výkonu dosahuje okolo 9900 bodů, což fakultu řadí na 4 místo mezi filozofickými fakultami
v ČR. Dva ze čtyř excelentních výsledků evidovaných filozofickými fakultami patří rovněž FF ZČU
v Plzni. Proděkanka se dále stručně věnovala budoucím akreditačním procesům a sdělila, že bude na
FF pořádáno školení zaměřené na nové metodiky 28.4. od 9:00 v SP319. Senátoři pak budou o týden
dříve na řádném jednání (21.4.) seznámeni s kratší verzí akreditačních procesů.
Proděkan Šedivý informoval, že grantový výbor ZČU bude zasedat 28.3.
Dr. Galeta se dotázal na hodnocení RIV16, proděkanka Dostálová odpověděla, že předběžné výsledky
lze nalézt na webu RVV. Mgr. Straka se dotázal na osud penále za pozdní dokončení stavby příslušnou
firmou během rekonstrukce budovy Sedláčkova v roce 2016. Proděkanka Dostálová odpověděla, že
fakticky jde o neproplacené poslední faktury ve výši penále (tj. zhruba 3 milionů Kč). S těmito
prostředky se prozatím nijak nenakládá, neboť dotčená firma se obrátila na soud, který dosud
nerozhodl.
Děkan informoval o výmalbě průjezdu, ke které by mělo dojít nejpozději v červenci 2017. Na dotaz
Mgr. Straky pak uvedl, že jakákoli kultivace vnitrobloku naráží na rozdílné zájmy FF a FPR, které se o
daný prostor dělí a je v tomto směru najít soulad zájmů.
Dr. Polák se vrátil k setkání s rektorem a připomenul, že pokud skutečně existuje úmysl dělit fakulty
univerzity do různých kategorií, měli bychom vzhledem k našim vědeckým výkonům i dalším
výsledkům trvat na zařazení do první kategorie. Děkan s tímto požadavkem vyslovil souhlas a sdělil,
že právě takto prezentoval FF na posledním kolegiu rektora.
Dr. Kodet se v této souvislosti zeptal, zda by FF neměla nějak efektivněji prezentovat své výsledky, jak
uvnitř univerzity, tak vně. Děkan v této souvislosti informoval, že pověřil proděkana Šedivého
úpravou webových stránek FF tak, aby se na jednom místě přehledně uváděly fakultou řešené
projekty. V prezentaci FF navenek existují řešitelné rezervy, obecně panuje skepse o možnosti
získávat větší uznání uvnitř univerzity. Dr. Kučera navázal poznámkou, že chybí spolupráce mezi
technickými a netechnickými fakultami běžná v zahraničí, kvůli čemuž na ZČU přetrvává ostré dělení
mezi oběma typy součástí.
2. Aktualizace DZ 2017
Dr. Piknerová stručně představila navržený text aktualizace DZ a zmínila zkvalitnění příslušných
příloh. Dr. Galeta upozornil, že v textu aktualizace DZ chybí poznámka o tom, že přílohy jsou jeho
nedílnou součástí. Senát se následně dohodl na příslušném doplnění textu. V následném hlasování
byla aktualizace DZ schválena poměrem hlasů 13:0:0. Aktualizace DZ včetně přílohy o průběžném
stavu plnění indikátorů byla součástí materiálů, které měl AS k dispozici.
3. Vyhlášení voleb děkana
Senátorům byly rozdány dvě verze plánovaného harmonogramu voleb kandidáta na děkana
připravené předsednictvem AS FF, stručná a podrobná. Dr. Piknerová podrobně vysvětlila
harmonogram voleb s tím, že vše bylo prodiskutováno s dr. Podolou z OLP. Podle záměru bude 3.4.
na úřední desce zveřejněno vyhlášení voleb. V pondělí 15.5. ve 12:00 skončí lhůta pro podávání
návrhů na kandidáty. Předsedkyně AS FF Piknerová popsala formální náležitosti tohoto aktu a
upozornila, že jediným místem pro příjem návrhů bude její kancelář JJ312. V úterý 16.5. od 12:00
proběhne zasedání předsednictva AS FF ve věci platnosti odevzdaných návrhů. Ve středu 17.5. do

12:00 budou zveřejněny návrhy na úřední desce. V pátek 19.5. ve 12:00 skončí lhůta pro podávání
námitek vůči platnosti návrhů, ve středu 24.5. pak proběhne zasedání předsednictva AS FF ve věci
námitek vůči platnosti návrhů. Ve čtvrtek 25.5. do 12:00 bude zveřejněno vypořádání případných
námitek na úřední desce a informováni případní stěžovatelé. Ve středu 31.5. v 9:00 zasedne
předsednictvo AS FF a stanoví první kolo první volby kandidáta na děkana. Na základě konsenzu AS FF
se předpokládá, že se první kolo první volby uskuteční 10. 8. 2017
Dr. Galeta se zeptal, kde se bude odehrávat setkání akademické obce FF spojené s vystoupením
kandidátů na děkana, plánované na 14. 6., jakož i pozdější samotné hlasování. Po kratší diskuzi se
senát shoduje, že není vhodnější prostor než SP319, kde se setkání odehraje. Dr. Piknerová ještě
doplnila, že pokud by nestačilo jedno setkání akademické obce 14. 6., může být naplánováno ještě
jedno další na konec června. Následuje kratší diskuze o variantách pro případné druhé kolo první
volby i pro opakované volby. Dr. Piknerová rovněž uvedla, že místnost SP319 již byla pro tuto
příležitost rezervována.
Dr. Křížek připomněl, že senátoři z řad zaměstnanců fakulty nesmějí mít na dobu konání volby
kandidáta na děkana vypsanou dovolenou. Totéž platí pro pracovní cesty. Aby se předešlo
komplikacím tohoto druhu, děkan pověří kontrolou tajemníka fakulty.
AS FF následně přijal usnesení ve znění: Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské
univerzity v Plzni vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity
v Plzni. Návrhy na kandidáta na děkana Fakulty filozofické lze podávat do 15. května 2017 do 12:00
hodin. Usnesení bylo přijato jednomyslně poměrem hlasů 13:0:0.
4. Informace ze studentské části a změny ve studentské části
Mgr. Straka informoval, že studenti iniciovali debatu s význačnou osobností veřejného života, volba
padla na hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Podrobnosti budou zveřejněny. Mgr. Straka
uvedl, že se vzdává funkce zástupce volební části studentů AS FF, především z důvodu přílišné
kumulace funkcí. Byl totiž zvolen AS ZČU do Rady vnitřního hodnocení ZČU v Plzni jako zástupce
studentů univerzity. Na nového zástupce volební části studentů byl Mgr. Strakou navržen Mgr.
Pěchota. Následuje hlasování. Členy volební komise byli určeni dr. Galeta, dr. Kodet a Bc. Pleyerová.
Mgr. Pěchota byl zvolen poměrem hlasů 5:0:0.
5. Informace z AS ZČU
Dr. Kalvas informoval o zasedání AS ZČU z 22.2. Bylo odhlasováno zrušení oddělení zahraničních
vztahů ZČU v současné podobě a bylo převedeno pod odbor prorektora pro pedagogickou činnost.
Pod stejný odbor byl převeden rovněž ústav celoživotního vzdělávání. Byl schválen nový statut ZČU
v Plzni. AS ZČU byli zvoleni členové rady vnitřního hodnocení ZČU Dr. Kalvas dále informoval o novém
klastru Chytrý region, který by mohl znamenat příležitosti i pro FF. V AS FF probíhá diskuze o rozpočtu
ZČU na rok 2017.
6. Různé
Proděkanka Horová připomněla, že se bude 29.3. konat v SP319 od 14:00 každoroční doktorandský
seminář. Téhož dne proběhne od 16:30 schůzka studentů KAJ s vedením fakulty a předsedkyní AS FF,
na kterém získají informace o probíhajících personálních změnách a celkové situaci na katedře. Téhož
dne od 17:00 bude v prostorách SVK PK pokračovat přednáškový cyklus ve spolupráci FF a SVK.
Dr. Kalvas se vrátil k otázce nedůsledné účasti senátorů za FF na jednáních a hlasováních AS ZČU.
Následovala kratší diskuze na toto téma.

Bc. Kovačiková upozornila na nadcházející 8. ročník Festivalu arabské kultury (22. 3. až 1. 4.), který
pořádají studenti a zaměstnanci fakulty/univerzity.

Předsedkyně AS FF přibližně ve 14:46 poděkovala všem zúčastněným a jednání ukončila.

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. března 2017

