Dne 22. září 2017
č. 10/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, 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.,
Bc. Jana Pleyerová
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka,
Ph.D.
Hosté
Omluveni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Lukáš
Lenk, Mgr. Jan Pěchota, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Jan Straka, PhDr. David Šanc, Ph.D., Doc.
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.,

Program:
1. úvodní slovo vedení fakulty
2. informace o průběhu přijímacího řízení
3. informace o složení Rad oblastí vzdělávání
4. informace o přípravě akreditačních spisů
5. volby do AS ZČU
6. různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl usnášeníschopný během projednávání prvních čtyř bodů programu, před projednáváním
pátého bodu opustil zasedání AS FF Bc. David Fronk.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání dr. Kučera a Bc. Pleyerová.

Dr. Piknerová zahájila ve 13:04 jednání AS FF, v danou chvíli bylo přítomných 8 senátorů. Uvítala
nového senátora Bc. Davida Fronka, který nahradil Bc. Luboše Sála, jemuž absolvováním zanikl
mandát. Role skrutátorů se ujali dr. Kučera a Bc. Pleyerová. Senátoři po jeho představení hlasovali o
programu jednání, který byl schválen (8-0-0).
1. Úvodní slovo vedení fakulty
Děkan seznamuje senátory se situací ohledně tzv. Týdne vzdělanosti plánovaného na začátek října,
který má zahrnout různé aktivity v rámci snah zajistit finanční narovnání rozpočtů českých veřejných
vysokých škol. Dále zmiňuje problematiku vyplývající ze zákona o střetu zájmů. Není jisté, jaké
důsledky bude jeho naplňování (vzhledem k už existujícímu registru veřejných činitelů) znamenat pro
univerzity a jejich orgány. Bylo vyžádáno stanovisko od MŠMT, které by mělo ozřejmit, kteří
funkcionáři univerzity se budou muset do 30. 11. 2017 jako veřejní činitelé registrovat. Dále
oznamuje svůj záměr zorganizovat setkání s autorkou výmalby průjezdu v Sedláčkově 15 s tím, že je
kromě nějakých posledních úprav hotová. Dr. Křížek žádá, zda by bylo možné v rámci těchto
posledních úprav požádat autorku o přemalbu „močící postavy“ kvůli návštěvám kolegů z
konzervativnějších zemí. Dále děkan oznamuje, že se 14. 11. 2017 od 17:30 budou konat „Sudy“
v prostorách Sedláčkovy 15. Dále informuje, že kandidát na děkana dr. Šanc ve středu 20. 9. obdržel
od rektora jmenovací dekret, nic tedy nebrání tomu, aby k 15. 11. 2017 vystřídal ve funkci
současného děkana. Dr. Kodet se ptá, jaký přístup má ZČU k jednáním o rozpočtu s vládou, děkan
uvádí, že se rektor účastní jednání kolegia rektorů a že zde panuje konsenzus. Děkan dále zmiňuje, že
v pondělí 25. 9. 2017 otevírá na rohu Sedláčkovy a Riegrovy nová univerzitní kavárna Družba
provozovaná družstvem. Na dotaz dr. Galety k podmínkám pronájmu odpovídá, že neví, vedení
fakulty nemělo v celém projektu žádnou roli. Na dotaz dr. Křížka k ceně výmalby průjezdu děkan
uvádí, že k vyúčtování dosud nedošlo, dohodnuté podmínky však byly 150 Kč/hod. Nakonec děkan
upozornil, že 1. 9. 2017 byla otevřena univerzitní školka provozovaná plzeňským biskupstvím, jejíž
kapacita je však vzhledem k nárokům ZČU velmi malá.
Proděkanka Horová seznamuje senátory s organizačními a personálními změnami na rektorátu ZČU.
Odbor zahraničních vztahů ZČU jako samostatný útvar zaniká, zaměstnanci budou spadat pod
kancelář rektora od 1. 10. 2017. Mgr. Kolářová, bývalá tisková mluvčí ZČU se stává vedoucí odboru
Vnějších vztahů, novou mluvčí je Mgr. Stará. Za protokol zahraničních návštěv bude v kanceláři
rektora zodpovědná dr. Romana Suchá. Dále informuje, že ZČU zadala externí firmě analýzu
univerzitního webu, bude kolovat dotazník pro studenty a akademické pracovníky týkající se
spokojenosti s webem. Na základě šetření může dojít k úpravám webu ZČU. Senátoři AS FF vyjadřují
znepokojení nad finančním dopadem takových úprav, navíc k poslední povinné rekonstrukci došlo

naposledy před čtyřmi lety. V této souvislosti zazněl i návrh na úpravu webu zejména kvůli potřebám
přijíždějících zahraničních studentů.
2. Informace o průběhu přijímacího řízení
Proděkanka Dostálová uvádí, že meziročně stoupl počet přihlášek o čtyři stovky. Přitom zapsanost je
výrazně nižší, než v minulých letech. Oproti předpokladu založeném na statistických datech se
v prvním kole namísto pěti set studentů zapsalo jen tři sta padesát. Vedení předpokládá, že zapsanost
po druhém kole přijímacího řízení bude odpovídat prvnímu. Proděkanka připomíná, že se fakulta
v počtu zapsaných studentů musí pohybovat v rozmezí stanoveném univerzitou, za přebrané nebo
nedobrané studenty bude vystavena sankcím. Děkan uvádí, že univerzita jako celek by snad měla
dobrat plánovaný počet studentů (4800 do prvních ročníků). Dr. Piknerová žádá studentskou komoru
o rozšíření informace o možných změnách místností pro výuku v souvislosti se zápisy po druhém kole
přijímacího řízení. V rámci diskuze zazněla různá hypotetická vysvětlení nového chování uchazečů,
někteří senátoři se domnívají, že jde o důsledek plošného zrušení přijímacích zkoušek na bakalářské
obory. Dr. Kodet poznamenává, že analogická situace panuje i na dalších filozofických fakultách. Dr.
Kučera se ptá, zda se i do budoucna počítá s maturitními vysvědčeními jako jediným kritériem pro
přijetí a zdůrazňuje nesouměřitelnost maturitních vysvědčení na gymnáziích a učilištích. Proděkanka
Dostálová uvádí, že podmínky přijímacího řízení byly kolektivním rozhodnutím a mohou být změněny.
V reakci na diskuzi předsedkyně senátu žádá, aby jí byly senátory do 29. 9. 2017 zaslány jejich
preference v otázce konání či nekonání přijímacích zkoušek.
3. Informace o složení Rad oblastí vzdělávání
Děkan se v této otázce odvolává na materiál, který měl být senátorům dán k dispozici. To se však
nestalo. Informuje, že rektorovi byl zaslán návrh složení rad oblastí vzdělávání (pro FF jsou relevantní
oblasti Filologie (9), Filozofie, religionistika a teologie (10), Historické vědy (12), Politické vědy (20),
Sociologie (25)). Tento návrh je součástí tohoto zápisu. Děkan informuje, že Fakulta pedagogická – se
svými učitelskými obory - nominovala po jednom zástupci do některých rad oblastí vzdělávání, které
považujeme výhradně za své. Situace by se měla vyjasnit při jednáních mezi děkany obou fakult a
vedením univerzity.
4. Informace o přípravě akreditačních spisů
Senátoři dostali k dispozici anotace k akreditaci šesti programů, které musí AS FF projednat před
jejich zasláním kolegiu rektora. Jde o čtyři doktorské programy (Archeologie, Etnologie, Mezinárodní
vztahy, Filozofie a dějiny vědy a techniky) a dva bakalářské programy (Cizí jazyky pro komerční praxi,
Sociální práce). Kromě programu Sociální práce, který je nový, jde vlastně ve všech případech o

prodloužení akreditace stávajících oborů, vzhledem k novým pravidlům se však formálně jedná o
nové akreditace. Proděkanka Dostálová vysvětluje nedopatření, kvůli kterému senátoři neobdrželi
anotaci programu Interdisciplinární bavorská studia, projednají se na příštím zasedání AS FF. Senátoři
nemají námitky k podobě předkládaných anotací a hlasují o následujícím usnesení: „AS FF projednal
navrhované záměry akreditací studijních programů Archeologie, Etnologie, Mezinárodní vztahy,
Filozofie a dějiny vědy a techniky, Cizí jazyky pro komerční praxi a Sociální práce a přijal usnesení, že
doporučuje tyto dokumenty k projednání v dalších grémiích.“ Toto usnesení bylo AS FF přijato
poměrem hlasů 8:0:0. Odchází Bc. David Fronk, AS FF není nadále usnášeníschopný.
5. Volby do AS ZČU
Vzhledem k nepřítomnosti dr. Kalvase senátoři nemohou vyslechnout zprávy z AS ZČU. Předsedkyně
dr. Piknerová upozorňuje na nadcházející volby do AS ZČU a zdůrazňuje význam zástupců FF v tomto
grémiu pro hájení zájmů fakulty. Volby se budou konat ve dnech 6. – 10. listopadu 2017, lhůta pro
podávání návrhů kandidátů na senátory ZČU končí 10. října. Zástupci FF ve volební komisi jsou dr.
Petr Krištuf a Bc. Soňa Nožinová. Dr. Piknerová vyzývá senátory, aby věnovali této záležitosti
náležitou pozornost a oslovili dostatek vhodných adeptů. Bylo by nanejvýš žádoucí, aby měla FF
k dispozici i náhradníky. Vzhledem k funkčnímu období AS ZČU, které bude napříště 3 roky, by
ideálními kandidáty byli studenti doktorských programů v prvních ročnících. Dr. Piknerová žádá
senátory, aby jí do 6. října zaslali své návrhy. Do 10. října by tak předsednictvo AS FF mělo čas
intervenovat v této věci.
6. Různé
Předsedkyně studentské části Bc. Pleyerová na výzvu dr. Piknerové souhlasí s případnou realizací
studentské ankety, která by mohla přispět k porozumění motivacím a rozhodování uchazečů v rámci
přijímacího řízení. Bc. Pleyerová dále informuje, že časopis o studentských spolcích bude opět
připraven a vydán. Dr. Kučera v návaznosti na diskuzi o radách oblastí vzdělávání varuje před
„salámovou metodou“, kterou mohou některé součásti (zejména UJP) uplatňovat vůči FF v rámci
případných kompetenčních a jiných sporů.
Předsedkyně AS FF přibližně ve 14:45 poděkovala všem zúčastněným a jednání ukončila.

Zapsal

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.

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

V Plzni dne 28. září 2017

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

