Dne 21. dubna 2017
č. 5/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., Mgr.
Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., PhDr. Linda
Piknerová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Bc. Adéla Kováčiková, 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.
Hosté
Omluveni
PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová

Program:
1. zpráva o hospodaření za rok 2016
2. projednání rozpočtu FF na rok 2017
3. slovo vedení FF
4. projednání formy zápisu AS ze 17. 3. 2017
5. zprávy AS ZČU
6. zprávy ze studentské komory AS
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 doc. Záhořík a Mgr. Pěchota.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali doc. Záhořík
a Mgr. Pěchota. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (13-0-0).
1. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Tajemník FF Mgr. Lenk představil podklady k čerpání rozpočtu v roce 2016 (Zpráva o hospodaření
Fakulty filozofické ZČU v rozpočtovém roce 2016). Na dotaz dr. Piknerové týkající se výše poplatků za

přijímací řízení odpověděla dr. Dostálová, že se řídí prorektorskou vyhláškou. V souvislosti s čerpáním
stipendií v roce 2016 se dr. Křížek zeptal, zda dojde v roce 2017 k navýšení stipendijních fondů
kateder. Mgr. Lenk odpověděl, že dosud není známa konkrétní výše stipendijního fondu. Mgr. Lenk
na dotaz týkající se struktury personálních nákladů DFF odpověděl, že byly čerpány v poměru 35 a 65
procent mezi THP a akademickými pracovníky. Dr. Galeta podotknul, že by bylo napříště dobré
dokumenty tohoto charakteru opatřit vysvětlujícími komentáři v případě různých použitých zkratek a
samotných výpočtů. Po představení všech částí podkladů a související diskuzi byla AS FF Zpráva o
hospodaření schválena poměrem hlasů 12-0-1.
2. projednání rozpočtu FF na rok 2017
Dr. Dostálová vysvětlila rozpor mezi údaji z první a druhé verze rozpočtu zaslané senátorům. Ke
změnám došlo z toho důvodu, že byly u některých předmětů KGS špatně v systému nahrazeny
„hromadnosti předmětů“, což způsobilo zásadní rozdíly mezi první a druhou verzí rozpočtu. Dr.
Kalvas položil otázku směřující právě k pojmu „hromadnost“, přičemž dr. Dostálová vysvětlila, co
tento termín znamená a jaký má dopad na strukturu rozpočtu. Mgr. Lenk představil jednotlivé
parametry rozpočtu. Dr. Kalvas se zeptal, jak byl přesně skládán rozpočet z částí „A“ a „K“. Mgr. Lenk
vysvětlil, že poměr mezi těmito částmi navržený MŠMT byl 90 ku 10 procentům. ZČU z oněch 90 %
vzala dalších 13 % a přesunula je do části „K“. Je přitom zachován tzv. systém hadiček. Dr. Galeta se
zeptal, jak se přesně zachází s výpočty v rámci II. pilíře, zajímají jej především tzv. excelentní výsledky
a jejich rozpad na jednotlivá pracoviště. Mgr. Lenk uvedl, že podle staršího konsenzu se prostředky za
excelentní výsledky rozpočítávají na jednotlivé katedry podle jejich celkového RIV výkonu. Rovněž
bylo zmíněno, že hodnota jednoho RIV bodu je asi 3 000 Kč. Dr. Kalvas navrhnul, aby byly podklady
pro rozpočet pro potřeby senátorů komentované. V rámci debaty nad měnícími se přístupy ve
financování (zejména v rámci VKM) dr. Kučera podotknul, že se potýkáme s kombinací politických
rozhodnutí a zdánlivě exaktních hodnocení, přičemž nabízí negativní zkušenost s hodnocením RIV
výstupů v rámci hodnotících panelů, kdy ve skutečnosti nedochází k hodnocení kvality výstupů.
V souvislosti s výrazným poklesem rozpočtu na KSS se dr. Kalvas dotázal, zda by se nemohla otevřít
diskuze o modifikaci způsobu rozpočtování a zmiňuje možnost existence nějakého paušálu, se kterým
by mohly katedry počítat. Dr. Dostálová uvedla, že takováto diskuze je do budoucna možná. Dr.
Kalvas na dotaz dr. Galety vysvětlil propad v rozpočtu KSS, který je dán především slabším RIV
výkonem v započítávaném období. Po skončení diskuze je hlasováno o rozpočtu na rok 2017, který
byl schválen poměrem hlasů 13-0-0.
3. slovo vedení FF
Proděkanka Dostálová vysvětlila situaci okolo limitů pro přijímání studentů na FF. Podle plánu vedení
univerzity má být počet zaplacených studentů na FF navýšen o 5 % (tj. 40 studentů), ovšem s tím, že
za přebrané studenty bude sankce ve výši dvojnásobku normativu na studenta. To ve výsledku
povede ke snížení počtu studentů FF, což je z pohledu vedení FF nežádoucí. Tento plán však ještě
není definitivní, budou následovat další jednání s vedením univerzity, které si vyžádalo další
podklady. Proděkanka v této souvislosti seznámila členy AS s počty přihlášek do bakalářských a
navazujících oborů a nastínila možné scénáře přijímacího řízení. Dále uvedla, že nejpozději do října
2017 musí AS FF schválit podobu nových vnitřních předpisů fakulty. AS ZČU je bude schvalovat 25. 10.
2017. Do konce dubna 2017 má mít FF k dispozici vzory těchto předpisů a související metodiku.
Senátoři AS FF dostanou potřebné poklady s dostatečným předstihem k dispozici, aby je mohli

projednat na zasedání 19. 5. 2017. Jednací řád AS připravuje AS FF. Podněty a připomínky bude
předem shromažďovat předsedkyně dr. Piknerová.
Proděkanka Dostálová připomenula, že 5. 5. 2017 proběhne v SP319 schůzka pro pracovníky FF
zaměřená na seznámení se s pravidly a metodikami souvisejícími s akreditacemi studijních programů.
4. projednání formy zápisu AS ze 17. 3. 2017
Dr. Piknerová vysvětlila situaci, která nastala v případě zápisu ze společného jednání kolegia děkana
FF a AS FF za přítomnosti rektora doc. Holečka ze 17. 3. 2017. S první verzí zápisu vyslovil nesouhlas
pan rektor, s následně upravenou verzí pak proděkan Šedivý. Zápis byl následně publikován bez
uvedení dané části, což umožnilo projednání věci plénem AS FF. Po diskuzi se senátoři dohodli, že
chybějící část zápisu ze 17. 3. 2017 bude uveřejněna v tomto zápisu v původní (první) verzi spolu
s poznámkami, které zohlední výhrady pana rektora.
5. zprávy AS ZČU
Dr. Kalvas informoval o posledním jednání AS ZČU:
• nový místopředseda AS ZČU je Jiří Basl (FEL)
• zřízena věcná břemena a dodatek smlouvy k RICE (legislativní komise doporučila) Schváleno
43-0-0
• jmenování členů RVH - předběžný souhlas (Balík, Braun, Pasáčková) Schváleno 42-0-1
• rozpočet
2017
Rektor: rozpočet je vždy problematický, letos ještě více, protože MŠMT poslalo jen balík
peněz
a
metodika
na
to
nebyla
připravená
Kvestor:
rozpočet
je
vyrovnaný
Komise: rozpočet je v rozporu s metodikou, ale nelze jinak, nejsme spokojeni s tím, jak byl
rozpočet sestavován, ale jsme spokojeni s výsledkem - doporučujeme schválit; žádáme
vedení ZČU, aby a) kodifikovalo písemně pravidla podle kterých peníze rozdělilo a závazky a
sankce, které z toho vyplývají, b) aby vytvořilo strategickou střednědobou metodiku, která
bude
pružně
reagovat
na
MŠMT
a
stabilizovat
ZČU
schváleno 34-3-3
• rozpočtová komise dává hlasovat o usnesení, aby vedení ZČU do 30/4 kodifikovalo pravidla,
podle kterých rozdělilo peníze na rok 2017. Schváleno: 33-0-1
• uvolnění rozpočtové rezervy 1 mil na GRAS. Schváleno: 23-2-9
• volební řád AS ZČU 32-0-1
• jednací řád AS ZČU 33-1-0
• jednací řád RVH 34-0-0
• jednací řád Vědecké rady ZČU 34-0-0
• stipendijní řád ZČU 34-0-0
• disciplinární řád ZČU 34-0-0
• řád výběrového řízení ZČU 34-0-0 §
• pravidla pro ustanovení právnických osob 34-0-0

Dr. Kalvas ještě zmínil otázku emeritních zaměstnanců a jejich přístupu do systémů ZČU. To je
řešeno Hostovskými konty, které zřizuje katedra, která je zároveň garantem a odvádí cost-driver.
6. zprávy ze studentské komory AS
Studentská komora nemá žádné zprávy.
7. Různé
Dr. Horová připomíná roli fakultního Facebooku. Mgr. Straka informoval, že Národní akreditační úřad
bude potřebovat studentské hodnotitele do 14 oblastí vzdělávání.

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 25. dubna 2017

