Dne 27. ledna 2017
č. 2/2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Přítomni
PhDr. Radim Kočandrle, 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. Adéla Kováčiková, Mgr. Jan Pěchota, Bc. Jana Pleyerová, Bc. Luboš Sál, Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.
Hosté
Mgr. Andrea Königsmarková
Omluveni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr.
Michal Polák, Ph.D.

Program:
1. Slovo vedení fakulty
2. Diskuze o aktualizaci DZ FF
3. Diskuze o vyhlášení volby děkana
4. Zprávy z AS ZČU
5. Zprávy ze studentské komory AS ZČU
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 Bc. Pleyerová a dr. Kočandrle.

Dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Kočandrle
a Bc. Pleyerová. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (10-0-0).
1. Slovo vedení fakulty
Proděkanka Horová omluvila z účasti na jednání AS FF pana děkana, který odjel na jednání vědecké
rady UJEP, a informovala o průběhu kolegia rektora, kde zaznělo, že na Odboru právním a řízení rizik
ZČU končí Mgr. Rubricius, ve funkci také končí ředitelka vnějších vztahů a na její pozici proběhne
výběrové řízení. 9. 2. 2017 přijede na univerzitu k jednání prof. Labík z Národního akreditačního
úřadu. Přesný čas setkání bude upřesněn.
Proděkan Šedivý oznámil záměr proděkanky Dostálové vystoupit na únorovém zasedání AS FF v rámci
diskuzí o aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty.
V čase 13:37 se dostavuje senátor dr. Kučera.
Před projednáváním bodu č. 2 si se souhlasem předsedkyně senátu vzali slovo senátoři ze studentské
části. Mgr. Pěchota se nejprve dotázal zástupců vedení fakulty, zda bude zmíněné setkání s prof.
Labíkem 9. 2. 2017 veřejné, přičemž proděkanka Horová uvedla, že přesné parametry setkání budou
upřesněny. Mgr. Straka se následně dotázal vedení, zda je pravda, že je záměrem vedení fakulty
zrušit studentskou místnost SP401. Proděkanka Horová odpověděla, že tento záměr existuje, ale že
má pan děkan v úmyslu v této věci ještě se studenty jednat. Studenti si následně vyžádali
pětiminutovou přestávku. Po jejím skončení studentští senátoři přednesli návrh usnesení týkající se
místnosti SP401. Po kratší diskuzi o relevanci usnesení, jakož i o jeho znění, došlo k hlasování, kterým
bylo usnesení ve znění „Akademický senát Fakulty filozofické podporuje zachování studentské
místnosti SP401“ schváleno (10-0-1).
Dále se Mgr. Pěchota dotázal vedení na dlouho slibovanou analýzu týkající se finanční náročnosti
konání promocí v různých prostorách (Kozel versus jiná místa v Plzni), upozornil přitom na průtahy
s jejím zpřístupněním senátorům. Proděkanka Horová přislíbila, že bude požadavek tlumočit
proděkance Dostálové a tajemníkovi fakulty Mgr. Lenkovi. Předsedkyně senátu slíbila připomenout
tuto záležitost na schůzí vedení fakulty. Bylo uvedeno, že požadované materiály měly být připraveny
v průběhu roku 2016.
Dr. Piknerová uvedla, že všem senátorům zaslala mailem materiál týkající se statutu ZČU a požádala
všechny senátory, aby do 6. 2. 2017 poslali své připomínky. Ty budou následně projednány na
předsednictvu AS FF a poslány panu tajemníkovi FF do 13.2.
2. Diskuze o aktualizaci DZ FF
Dr. Piknerová v rámci diskuze o aktualizaci DZ FF připomněla základní otázku, tj. jakým způsobem
zacházet s indikátory, a identifikovala tři hlavní proudy uvažování, které se v diskuzi objevují. 1.
indikátory stanovovat na úrovni fakulty, 2. indikátory stanovovat na úrovni kateder, 3. střední cesta
mezi tím. Dr. Piknerová vyzvala k zamyšlení nad těmito přístupy a vyzvala členy senátu k intenzivní
diskuzi za přítomnosti proděkanky Dostálové na únorovém jednání AS FF.

Dr. Kodet v této souvislosti uvedl, že je třeba motivovat katedry k přihlášení se ke konkrétním
indikátorům a že je zastáncem střední cesty. V diskuzi vystoupil dr. Kratochvíl, který se zeptal na
sankce následující po nesplnění indikátorů. V rámci následující diskuze vyplynulo, že je třeba se touto
otázkou detailně zaobírat a doposud na ni neexistuje explicitní odpověď, senátoři však připomněli
existenci usnesení AS FF z 30. 11. 2016, které zní: „AS FF žádá vedení, aby do aktualizace DZ pro rok
2017 zapracovalo konkrétní zapojení kateder do závazků plynoucích z DZ FF (rozpad indikátorů po
katedrách).“
Dr. Königsmarková navrhla, aby byl na příští zasedání pozván zástupce vedení ZČU, který by mohl
pomoci překonat nejistotu ohledně správné interpretace současného trendu, který je primárně
důsledkem novelizace vysokoškolského zákona, a související terminologie. To by mohlo diskuzi o DZ
FF pomoci.
Dr. Kodet v návaznosti na předešlý podnět navrhnul, aby se uskutečnilo společné jednání kolegia
děkana a AS FF, zároveň v souvislosti s DZ FF zmínil nedostatečné informování o výsledcích hodnocení
zaměstnanců, které proběhlo v roce 2016. Proděkan Šedivý uvedl, že v současné době probíhá
hodnocení vedoucích pracovníků FF, po kterém bude celkové hodnocení zaměstnanců zpřístupněno
členům senátu.
Dr. Křížek podpořil návrh dr. Königsmarkové a navrhnul jako vhodného zástupce vedení ZČU
prorektorku Šlehoferovou. Dr. Piknerová přislíbila prorektorku Šlehoferovou oslovit a požádat ji o
účast na dalším jednání.
Dr. Piknerová konstatovala, že existuje v rámci pléna konsenzus o návrhu svolat společné zasedání
senátu a kolegia děkana a bude společné jednání iniciovat, stejně jako i pozvání prorektorky
Šlehoferové. Dr. Piknerová připomněla, že podobný návrh se objevil již na kolegiu děkana ze dne 20.
1. 2017.
Dr. Kučera upozornil na tendenci ztotožňovat kvalitu s kvantitou a varoval před nezamýšlenými
důsledky přijetí této perspektivy. Konstatoval, že podmínky na různých katedrách jsou různé, včetně
úrovně platů. To problematizuje požadavky na stejné výsledky zaměstnanců FF.
Dr. Křížek zdůraznil potřebu klást nároky na katedry při uznání jejich autonomie. Na to dr. Piknerová
reagovala poukazem na jiné modely fungování fakult, kdy některé jsou centralizovanější. Dr. Kučera
dodal, že má-li být autonomie kateder udržitelná, pak musí existovat důsledná výběrová řízení na
jejich vedoucí. Dr. Piknerová pak diskuzi shrnula.
3. Diskuze o vyhlášení volby děkana
Dr. Piknerová na úvod vysvětluje okolnosti vzniku diskuze o nevhodnosti termínu volby kandidáta na
děkana, který podle volebního a jednacího řádu připadá na období od 14.7. až 14.8.2017. Je
zdůrazněna skutečnost, že období prázdnin není vhodným obdobím pro akt tohoto významu, a
současně může hypoteticky nastat situace, kdy bude studentským senátorům pozastaven mandát
(neboť v červnu ukončí jeden typ studia a v září vstoupí do jiného, na což volební a jednací řád myslí).
To je nejdůležitější argument pro iniciování změny ve volebním a jednacím řádu. Tato změna je však
nyní nanejvýš problematická především vzhledem ke všem implikacím novelizace vysokoškolského
zákona, se kterými se nyní ZČU potýká. AS FF v minulém období měl zájem termíny v platném
volebním a jednacím řádu FF změnit, už tehdy to však nebylo vedením fakulty doporučeno

s poukazem na dopady zmíněné novelizace. V související diskuzi se většina senátorů shodla, že ačkoli
situace je nešťastná, je nerealistické snažit se nyní ji řešit změnou řádu. Dr. Piknerová uvedla, že se
v každém případě sejde s dr. Podolou z legislativního odboru, aby s ním konzultovala otázku
případných pozastavených mandátů studentských senátorů.
4. Zprávy z AS ZČU
Dr. Piknerová konstatuje, že vzhledem k nepřítomnosti dr. Kalvase, senátora AS ZČU, žádné zprávy
nemáme.
5. Zprávy ze studentské komory AS ZČU
Mgr. Straka uvedl, že studentští senátoři vyzvali studenty FF, aby se účastnili ankety k hodnocení
kvality výuky v ZS. Další dotaz směřoval k zástupcům vedení fakulty v souvislosti se dnem otevřených
dveří na FF. Proděkanka Horová konstatovala, že šlo o úspěšnou akci srovnatelnou s minulými lety.
Mgr. Straka vyzval vedení FF ke zvážení zavedení funkčního systému třídění odpadu v prostorách FF,
což bylo zástupci vedení přijato kladně.
6. Různé
Dr. Piknerová informovala o konání kriminologické konference, která proběhne 30. až 31. 1. 2017.
Proděkanka Horová zmínila vybrané akce ZČU, jako např. nabídku plzeňské unie neslyšících na kurzy
zdarma. Znovu byla připomenuta otázka kurzů první pomoci, studentští senátoři potvrdili zájem
studentů o takový kurz.
Dr. Kučera položil otázku související s rozpočty různých součástí ZČU, konkrétně na způsob
financování Ústavu jazykové přípravy a Katedry tělesné výchovy, resp. plánovaného vzniku
centralizace sportovní výuky na ZČU. Proděkanka Horová uvedla, že doposud neznáme výsledek
diskuze, o těchto věcech se stále ve vedení ZČU jedná.
Mgr. Straka informoval, že bylo vyhlášeno další kolo nominací kandidátů do Národního akreditačního
úřadu.
Předsedkyně AS přibližně v 15 hodin poděkovala všem přítomným senátorkám a senátorům a jednání
ukončila.

Zapsal

Mgr. Daniel Křížek, Ph. D.

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

V Plzni dne 1. února 2017

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

