Dne 20. října 2017
č. 11/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

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

Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. projednání anotace programu bavorská studia
3. projednání jména zástupce FF v Radě vysokých škol
4. diskuze o formě přijímacího řízení na rok 2018/2019
5. diskuze o výroční zprávě FF ZČU
6. zprávy z AS ZČU
7. zprávy ze studentské komory AS FF
8. různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl usnášeníschopný od zahájení zasedání do 14:10 (body programu 1-3).
Skrutátory byli po celou dobu zasedání dr. Kodet a Bc. Pleyerová.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Kodet a
Bc. Pleyerová. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (8-0-0).
1. úvodní slovo vedení FF
Říjnové jednání AS FF je posledním zasedáním stávajícího vedení fakulty, a proto během úvodního
slova děkana zazněla určitá rekapitulace současného stavu fakulty. Děkan zmiňuje finanční situaci
fakulty a možnosti týkající se navyšování fondu provozních prostředků. Rezervy FF vidí v aplikovaném
výzkumu. Fakultu v porovnání s jinými filozofickými fakultami v ČR podle něho oslabuje absence
programů učitelství pro SŠ, pro které však vzhledem k vývoji od vzniku fakulty nemáme kapacity.
Oznamuje, že 13. 11. proběhnou na půdě fakulty akce, které zarámují konec jeho funkčního období.
Od 16:00 to bude vernisáž nové výmalby průjezdu a od 18:00 rozlučkové setkání. O den později 14.
11. se pak budou konat tzv. Sudy v prostorách fakulty. Dr. Šanc informuje o konání Dne otevřených
dveří Fakulty filozofické, který proběhne 10. 1. 2018.
Dr. Polák zmiňuje šanci využít program Éta pro aplikovaný výzkum a informuje, že v první výzvě nebyl
do soutěže přihlášen žádný projekt z FF. Děkan dále zmiňuje, že připravuje předávací protokoly
v rámci procesu předávání agendy vedení fakulty. Informuje také, že doc. Šedivý k 1. 10. 2017
rezignoval na svou funkci proděkana pro vědu, do 14. 11., kdy nastoupí nové vedení, jej v této funkci
nahradila proděkanka Dostálová.
2. projednání anotace programu bavorská studia
Dr. Piknerová konstatuje, že předložená anotace splňuje všechny požadavky, doplňuje ji děkan s tím,
že záměr má podporu vedení FF i ZČU, jde o strategické zaměření ZČU na bavorský region. Krátce se
diskutuje o názvu programu, který byl v dané podobě zvolen kvůli budoucímu usnadnění případných
akreditací specializací v daném rámci (Filologie – areálová studia). Dr. Šanc podotýká, že různé
specializace v rámci areálových studií musejí sdílet stejný teoretický základ. Senátoři nemají námitky
k podobě předkládané anotace a hlasují o následujícím usnesení: „AS FF projednal navrhovaný záměr
akreditace studijního programu Areálová studia: specializace bavorská studia a přijal usnesení, že
doporučuje tento dokument k projednání v dalších grémiích.“ Toto usnesení bylo AS FF přijato
poměrem hlasů 9:0:0. Po hlasování opustil zasedání dr. Křížek.
3. projednání jména zástupce FF v Radě vysokých škol
Dr. Hanzelínová navrhla Senátu FF, aby funkci zastávala i nadále dr. Dostálová. Vzhledem k jejím
zkušenostem v této funkci se návrh setkal s všeobecným souhlasem předsednictva AS FF. Následně
AS FF schválil následující usnesení: „AS FF projednal návrh na zástupce AS FF ve sněmu RVŠ a přijal
usnesení, že navrhovanou zástupkyní FF bude PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.“ Usnesení bylo přijato
jednomyslně (8:0:0). O přijatém usnesení bude vyrozuměna navrhovatelka (dr. Hanzelínová) i
předseda AS ZČU dr. Tomiczek. Ve 14:10 odchází dr. Polák, senát od tohoto okamžiku přestává být
usnášeníschopný.
4. diskuze o formě přijímacího řízení na rok 2018/2019
Děkan Doc. Vařeka informoval, že ve vedení FF převládla shoda ohledně podoby přijímacího řízení,
které bude mít opět podobu přijímacích testů. Nová forma (přijímání bez testů, jen na základě
maturitního vysvědčení) se neosvědčila, naopak způsobila nepředvídatelnou míru zapsanosti

studentů. Doc. Vařeka rovněž sdělil, že proběhla diskuse se studentskou komorou v AS FF, která je
téhož názoru. Katedry byly Kolegiem děkana požádány o sdělení požadavků na podobu přijímacích
testů. Pokud nastane situace, že některý obor bude mít málo přihlášených uchazečů, bude možné
konání testů ad hoc zrušit. Dr. Šanc v této souvislosti (tj. že přijímací řízení bez konání testů vede
k tomu, že nelze předvídat, kolik z přijatých se následně zapíše ke studiu) připomenul důležitý fakt, že
případné přebrání přijatých studentů by pro FF mělo vážné finanční důsledky. Navíc dle jeho názoru
výsledek maturity nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými středními školami a kvalitou jejich maturit,
jakož nezohledňuje ani míru motivace uchazečů o studium. Konání testů s sebou tuto chybu nenese,
naopak ji redukuje. Doc. Vařeka ještě doplnil, že odmítnutí uchazeči v letošním přijímacím řízení byli
odmítnuti jen na základě maturitního vysvědčení. Katedry samy budou specifikovat podobu testu a
předpokládá se, že budou oborově relevantní a nebudou se zaměřovat pouze na obecné studijní
předpoklady.
5. diskuze o výroční zprávě FF ZČU
Z důvodu zahraniční cesty dr. Dostálové bude výroční zpráva předložena do příštího zasedání AS FF.
6. zprávy z AS ZČU
Zástupci FF v AS ZČU nebyli na zasedání AS FF přítomni, zprávy z jednání AS ZČU přiblížila na základě
přípravy dr. Kalvase dr. Piknerová. Informovala přítomné o reorganizaci Oddělení zahraničních
vztahů, o neschválení předkládané nové metodiky rozpočty a o neschválení Plánu realizace
Strategického záměru. Naopak schváleny byly vnitřní předpisy FF. Předsedkyně AS FF vyzvala
zástupce ve studentské komoře AS FF, aby sbírali a předávali návrhy kandidátů do AS ZČU. Pokud jde
o kandidáty z řad akademických pracovníků, doc. Vařeka tlumočil informaci z Kolegia rektora, podle
níž je kandidátů za FF dostatečný počet.
7. zprávy ze studentské komory AS FF
Studentská komora žádné téma ke sdělení neměla. Diskutována byla krátce jen otázka odměn
zástupců studentů v AS ZČU.
8. různé
Doc. Vařeka sdělil senátorům, že existuje fond rektora a kterýkoliv člen akademické obce může
požádat o financování pořádaných akcí. Jedinou podmínkou je celouniverzitní charakter akce.
Formulář k žádosti je k dispozici na webových stránkách ZČU. Bc. Pleyerová považuje za nevýhodu, že
o tento druh podpory je třeba žádat s velkým časovým předstihem, což v podstatě vylučuje podporu
akcí plánovaných kratší dobu. Proděkanka Dr. Horová informovala o akcích plánovaných na listopad.
Zmínila zejména Veletrh pracovních a studijních příležitostí, kde i FF bude mít propagační stánek.
Katedry, které budou mít zájem o svoji prezentaci, se mohou obracet na dr. Horovou. Další akcí bude
výstava před SVK v Plzni o vědě a výzkumu na ZČU. Dr. Horová rovněž informovala o absenci
tištěných materiálů, které by usnadnily zahraničním studentům orientaci na ZČU i obecně v Plzni. Ve
spolupráci s děkanátem tedy bude připravovat tištěného průvodce. V nově otevřené kavárně Družba
v budově na Sedláčkově ulici se budou konat akce pro veřejnost. První z nich byla panelová diskuse o
financování vysokých škol. Další akcí bude přednáška doc. Vařeky o Letech a romském holokaustu
během druhé světové války.
Ve 14:45 předsedkyně ukončila jednání a poděkovala odcházejícímu vedení FF za jeho práci. Rovněž
vedení FF ústy děkana Vařeky poděkovalo senátu za jeho působení.

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 26. října 2017

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

