Dne 23. června 2017
č. 7/2017

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. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., , PhDr. Linda
Piknerová, Ph.D.,
Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Jan Pěchota, Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, PhDr.
David Šanc, Ph.D., Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Hosté

Omluveni
Bc. Adéla Kovačiková, PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Bc. Luboš Sál, Doc.
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.,

Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Vyjádření proděkana pro studijní záležitosti k otázce zápisů ke studiu
3. Vnitřní předpisy 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 Mgr. Pěchota.

Dr. Piknerová zahájila ve 13:10 jednání AS FF, v danou chvíli bylo přítomných 8 senátorů. V průběhu
jednání pak dorazili Bc. Pleyerová (13:40) a Mgr. Straka (14:45). Role skrutátorů se ujali dr. Kratochvíl
a Mgr. Pěchota. Senátoři hlasovali o programu jednání, který byl schválen (8-0-0).

1. Úvodní slovo vedení fakulty
Děkan děkuje senátorům AS FF, že dělají vše proto, aby byly předpisy v září 2017 předloženy AS ZČU.
Chce znát stanovisko senátorů k několika změnám, které v návrzích předpisů učinilo vedení FF.
Zmiňuje úpravy, které v červenci prodělá průjezd Sedláčkovy 15 a také rekonstrukci střechy na
budově děkanátu FF. Proběhly státní závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky, v září bude následovat
druhé kolo. Podle proděkanky Dostálové FF nezaznamenala v přijímacím řízením žádné významné
změny v účasti u přijímacích zkoušek (letos 71% z přihlášených). Děkan připomíná, že do 8. 9. musí FF
určit složení rad oblastí vzdělávání, které mají mít 5 členů. Katedry budou členy navrhovat (do 15. 8.),
garant programu je v radě automaticky, součástí má být i student. Studentská komora se vyjádří do
30. 6., zda se bude angažovat ve výběru studentských členů rad oblastí vzdělávání.

2. Vyjádření proděkana pro studijní záležitosti dr. Šance k otázce studentských zápisů
Proděkan Šanc reaguje na květnové zasedání AS FF, kde studentská komora vznesla dotaz, zda by
bylo možné provádět zápisy do akademického roku elektronicky a vyhnout se tak z dobrých důvodů
fyzické účasti na zápisu v jeden konkrétní zářijový den. Dr. Šanc kromě dalších aspektů zápisu
zdůrazňuje především povinnost studentů podepisovat ve fyzické podobě zápisový list. Podrobně
vysvětluje celý proces zápisu, porovnává časovou a organizační náročnost stávají podoby zápisu s
jeho alternativní podobu navrhovanou studenty. Toto srovnání dopadá výrazně ve prospěch stávající
praxe. Předseda studentské komory Mgr. Pěchota poděkoval dr. Šancovi za jeho vyjádření a
konstatoval, že vzhledem k tomu, že ZČU trvá na vyhotovení zápisových listů s podpisy studentů, jeví
se dosavadní praxe jako jediná možná.

3. Vnitřní předpisy FF
Dr. Piknerová žádá děkana, aby představil změny či návrhy, o kterých vedení FF uvažuje v případě
nových fakultních předpisů. Pokud jde o statut fakulty, děkan jako první uvádí otázku anglického
překladu názvu Fakulty filozofické. Navrhuje anglický ekvivalent Faculty of Arts. Další otázkou je, zda v
článku 16 statutu FF jako další funkcionáře katedry uvádět tajemníky/tajemnice, respektive jejich
jmenování a odvolatelnost děkanem. Proděkanka podotýká, že v současném statutu FF to takto je.
Tajemník Lenk varuje před možnými negativními finančními dopady rozhodnutí ustanovit
tajemnice/tajemníky funkcionáři. V rámci delší diskuze se většina senátorů, jako třeba dr. Kalvas, dr.
Kodet či dr. Kočandrle, přikláněla k zachování formulace, která stanoví, že vedoucí katedry

spolurozhoduje o tom, kdo bude tajemníkem katedry. Vedoucí kateder chtějí mít nějakou kontrolu
nad tím, kdo bude vykonávat tuto funkci. Pokud jde o otázku anglického ekvivalentu názvu Fakulty
filozofické, většina senátorů se v rámci diskuze přiklání k verzi Faculty of Arts.
Dr. Piknerová připomíná, že na kolegiu děkana byl stanoven termín 30. července pro zaslání
připomínek k otázce diskutovaného článku č. 16 statutu FF a žádá senátory, aby jí do stejného data
poslali e-mailem své komentáře či návrhy, které pak budou postoupeny děkanovi.
Senátoři dále diskutovali některé další body ze statutu FF i dalších předpisů předkládaných děkanem,
tj. volebního řádu, disciplinárního řádu a jednacího řádu vědecké rady. V případě čl. 6, odst. 2
volebního řádu dr. Křížek navrhuje doplnit „na svém květnovém zasedání“ na „nejpozději na svém
květnovém zasedání“.
Následuje diskuze k aktuální podobě navrhovaného jednacího řádu AS FF. Dr. Piknerová vysvětluje
vývoj ohledně návrhu zavést do jednacího řádu institut odděleného hlasování volební části
akademické a studentů. Proti zavedení hovoří několik argumentů, především však ten, že pouzí 3
studenti by mohli blokovat jednání a paralyzovat práci akademického senátu. Dr. Podola z právního
odboru ZČU důrazně nedoporučuje zavedení tohoto opatření.
Podstatnou změnou v návrhu nového jednacího řádu prošel harmonogram volby kandidáta na
děkana, který upravil dr. Kalvas tak, aby bylo napříště vždy možné vyhnout se volbě kandidáta na
děkana v termínu mezi začátkem června a polovinou září. Podle návrhu zůstává volební období
dvouleté, senátoři se v této otázce shodují. Dr. Galeta podotýká, že ve volebním řádu je definováno
„jednání“ AS, ale používá se také „zasedání“ řízené předsedou. Navrhuje sjednocení terminologie.
Dále navrhuje nahradit pracovní dny na kalendářní, senátoři se v následné diskuzi kloní spíše
k pracovním dnům. Dr. Galeta má za to, že znění článku 6, odst. 2 ukládá senátu povinnost ustanovit
komise, zmiňuje třeba možnost vložit do formulace „poté plénum ustanoví komise“ slovo „případně“.
Pro zasílání dalších připomínek a návrhů ke všem projednávaným předpisům byl předsedkyní AS FF
stanoven 30. červenec. Proděkanka Dostálová žádá, aby jí byly připomínky formálního charakteru
zasílány dříve než na konci července, předsedkyně Piknerová tedy v tomto případě stanovuje termín
15. července.

4. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kalvas představuje body posledního jednání AS ZČU:
1) Senát projednával Výroční zprávy o činnosti (2016). Schváleno 34-0-0
2) Výroční zpráva o hospodaření (2016). Kvestor konstatoval, že audit nenašel žádný problém a nedal
ani žádné doporučení, což se stává málokdy. Rozpočtová komise doporučila schválit. Schváleno 34-00
3) Zrušení bienále kresby. Sdružení nemá grant na další činnost. Legislativní komise doporučila

schválit. Schváleno 34-0-0
4) Zřízení věcného břemene - elektrické vedení pro NTiS, smlouva o smlouvě budoucí. Schváleno 340-0
5) vnitřní předpisy - statut FZS, jednací řád AS FZS, volební řád AS FZS, jednací řád VR FZS, disciplinární
řád FZS. Schváleno 34(33)-0-0
6) Informace o projektech ESF a ERDF. Jako jediná z veřejných univerzit ZČU neuspěla s projektovou
žádostí v programu OPVVV. Rektor informoval o podání námitky, příprava projektu byla údajně
konzultována s externí firmou.
7) Pravidla systému zajišťování kvality. Na 6. června byla naplánována schůzka pro seznámení se s
vypořádáním připomínek .
8) Na 6.-10. listopadu 2017 byl stanoven obecný termín voleb do AS ZČU na období 2018-2020.
Schváleno 34-0-0
Dr. Kalvas na dotaz proděkanky Dostálové ještě uvádí, že vnitřní předpis ZČU týkající se pravidel
zajišťování kvality vzdělávání atd. bude projednáván jako první bod na nadcházejícím zasedání AS
ZČU 28.6. Obrací se ještě na studentskou komoru kvůli případným připomínkám ke studijnímu a
zkušebnímu řádu, který bude rovněž projednáván na nadcházejícím zasedání AS ZČU.

5. Zprávy ze studentské komory AS FF
Mgr. Straka sděluje, že byla vyklizena bývalá studentská místnost. Mgr. Pěchota se dotazuje pana
děkana, zda se již rýsuje nějaká náhrada za bývalou studentskou místnost SP401. Děkan shrnuje
možné alternativy, zmiňuje bývalou kavárnu Íčko s tím, že univerzita zatím neví, jak s tímto
prostorem naloží (podle proděkanky Horové vnější vztahy univerzity spíše hledají externího
provozovatele), budovu v Jungmannově ulici či „klub“ v budově děkanátu. Bc. Pleyerová se ptá na
místnost bývalé knihovny v Jungmannově ulici, zda by mohla sloužit jako studentská místnost. Děkan
přislíbil, že vznese dotaz na vedení univerzity.

6. Různé
Dr. Piknerová zmiňuje otázku harmonogramu práce AS FF v novém akademickém roce, konkrétní
termíny zasedání budou představeny 10. 8. s tím, že by měla být zachována stávající praxe, tedy že se
zasedání AS FF konají vždy v pátek po jednání kolegia děkana FF. Proděkanka Horová zmiňuje, že
vedení ZČU chce do konce června vybrat externí firmu, která provede analýzu webu ZČU pro budoucí
rekonstrukci. To bude nejspíše mít nějaký dopad i na web FF. Dr. Galeta žádá zástupce studentské
komory o to, aby podle svých možností motivovali ostatní studenty k účasti v anketě ke kvalitě výuky.

Předsedkyně AS FF přibližně v 16:00 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 30. června 2017

