Dne 19. května 2017
č. 6/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Ph.D., Mgr.
Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., PhDr. Linda
Piknerová, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., doc. Miroslav Šedivý, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Doc. Pavel Vařeka, Ph.D., Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Bc. Adéla Kováčiková, Mgr. Lukáš Lenk,
Mgr. Jan Pěchota, PhDr. David Šanc, Ph.D.

Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. informace o volbě děkana
3. diskuze o vnitřních předpisech FF
4. zprávy z AS ZČU
5. zprávy ze studentské komory AS FF
6. 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 Bc. Pleyerová.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Kratochvíl
a Bc. Pleyerová. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (12-0-0).
1. úvodní slovo vedení FF
Proděkanka Dostálová se věnuje otázce limitů pro studenty přijímané do prvních ročníků FF. Novou
směrnicí rektora je toto směrné číslo stanoveno na 710 zaplacených studentů, přičemž za každého
přebraného studenta bude vyměřena finanční sankce, podle proděkanky ve výši zhruba 90 tis. Kč.
Podle propočtů vedení fakulty bude v důsledku tato směrnice znamenat celkový pokles počtu
studentů FF o 300 do roku 2020. Na základě vyjádření vedení jednotlivých kateder FF rozhodne
vedení FF o strategii pro přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018. Proděkanka Dostálová na
dotaz dr. Křížka potvrdila, že se sankce nebudou vztahovat na katedry, které se rozhodnou
respektovat limity dané směrnicí rektora. Mgr. Straka se v rámci diskuze o strategii přijímacího řízení
dotázal, zda FF může předem oslovit uchazeče v rámci snahy o zpřesnění odhadů zapsanosti.
Proděkanka Dostálová vyjádřila skepsi ohledně efektu takové akce. Dr. Kučera poznamenává, že
obory nelze vždy ztotožnit s katedrami, což může komplikovat debaty o případné zátěži vyplývající ze
sankcí za přebrané studenty. Dr. Kodet, dr. Kalvas a dr. Křížek se vyslovili pro dodržování univerzitou
stanovených limitů s tím, že jakékoli jiné řešení je výrazně ekonomicky nevýhodné. Mgr. Straka se
zeptal, zda FF vyvinula dostatečný tlak na vedení univerzity během jednání o limitech, které jsou pro
FF zjevně nevýhodné. Proděkanka Dostálová ujistila senát, že vedení FF se účastnilo několika jednání,
která však nepřinesla efekt. Postup vedení ZČU označila za neseriózní a nečitelný.
Proděkanka Dostálová sděluje, že 5. 5. 2017 proběhlo v SP319 školení pracovníků FF k novým
pravidlům akreditačního řízení.
Mgr. Straka se ptá, proč není na jednání přítomen děkan fakulty. Proděkanka Dostálová sděluje, že
čelí vážným zdravotním problémům v rodině.
2. informace o volbě děkana
Dr. Piknerová sděluje, že 15. 5. 2017 vypršel termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana FF.
Byla podána jediná kandidatura, dr. Šance, kterou předsednictvo AS FF uznalo na svém jednání za
formálně správnou a tudíž platnou a informovalo v tomto smyslu kandidáta. Dne 14. 6. 2017 se bude
od 13:00 v SP319 konat shromáždění akademické obce FF, během kterého bude moci kandidát
představit své záměry a cíle. Předsedkyně senátu připomíná, že první volba kandidáta na děkana
proběhne 10. 8. 2017, a že na tento den nesmí mít senátoři vypsanou dovolenou ani pracovní
cestu.
3. diskuze o vnitřních předpisech FF
V pondělí 15. 5. 2017 byly senátorům doručeny vzory fakultních předpisů připravených legislativním
odborem ZČU. Je doporučeno neodchylovat se při úpravách příliš od těchto vzorů, neboť před
schvalováním AS FF musí se zněním předpisů souhlasit opět legislativní odbor ZČU. Dr. Piknerová
seznamuje senát s možnými návrhy na úpravy jednacího řádu AS FF, konkrétně jde o prodloužení
trvání mandátu na 3 roky nebo o změnu funkčního období senátorů z kalendářního roku na rok
akademický. Po kratší rozpravě, v rámci které proděkanka Dostálová shrnula možná pro a proti
v případě těchto námětů, se senát shodl na tom, že veškeré připomínky a podněty ke všem fakultním
předpisům budou senátory zaslány předsedkyni AS FF do 2. 6. 2017. Ta je zpracuje pro následné

jednání předsednictva a poté pléna AS FF a budou také sdíleny s proděkankou Dostálovou. Dr.
Dostálová iniciuje usnesení AS FF ve věci počtu fakultních předpisů. AS FF následně odhlasoval (12-00) usnesení v tomto znění: „AS FF neusiluje o přípravu dalších předpisů nad rámec předpisů
požadovaných zákonem.“ AS FF dále přijal hlasováním (12-0-0) usnesení k procesu přípravy fakultních
předpisů v tomto znění: „Předpisy budou AS FF připravovány formou připomínek k předloženým
vzorům.“
4. zprávy z AS ZČU
Dr. Piknerová seznamuje členy senátu s průběhem jednání AS ZČU, kterého se zúčastnila. Na jednání
byly diskutovány počty limitů studentů, přičemž bylo řečeno, že v zásadě bylo dosaženo v této otázce
koncensu. Dr. Piknerová uvedla, že během jednání spolu s dr. Hanzelínovou aktivně vystoupily proti
navrženému řešení, nicméně tato iniciativa nebyla úspěšná. Během zasedání zaznělo, že univerzita
podporuje technické vzdělávání.
5. zprávy ze studentské komory AS FF
Mgr. Straka žádá, aby děkan v souladu se studijním a zkušebním řádem změnil formu zápisu tak, aby
nemusela být nutná fyzická přítomnost studentů v jeden konkrétní den stanovený fakultou.
Z pohledu studentů jde o významnou komplikaci v souvislosti s jejich zahraničními cestami a
pracovními pobyty. Po upozornění proděkanky Dostálové, že by jiná praxe znamenala přílišné zatížení
dvou studijních referentek FF, studentská komora připouští, že v případě studentů nastupujících do
prvních ročníků je výhodné stávající praxi zachovat, u studentů nastupujících do dalších ročníků by
stáli o možnost zápisu elektronickou cestou. Uvádějí přitom jako příklad Masarykovu univerzitu, kde
to takto údajně funguje. Mgr. Straka se ptá, zda by vedení FF bylo k takovému řešení vstřícné, pokud
by taková iniciativa vznikla na úrovni univerzity. Proděkanka Dostálová nedala explicitní odpověď,
slíbila ovšem dodat senátu analýzu organizační náročnosti takového řešení.

V 15:00 předsedkyně ukončila jednání.

Zapsal

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.
Tajemník AS FF

V Plzni dne 24. května 2017

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

