Dne 24. listopadu 2017
č. 12/2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., PhDr.
Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Doc. PaedDr.
Petr Kučera, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Zdeňka Špiclová
Vedení FF
Doc. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., Doc. Jan Záhořík, Ph.D.
Hosté

Omluveni
Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Bc. Adéla
Kovačiková, Mgr. Lukáš Lenk, PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Mgr. Jan Straka

Program:
1. úvodní slovo a představení nového vedení FF
2. schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2018/2019
3. diskuze o výroční zprávě 2016
4. zprávy ze studentské části AS FF
5. zprávy z AS ZČU
6. různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Mgr. Špiclová a dr. Kodet.
Místopředseda AS FF dr. Kalvas zahájil zasedání, přivítal nového děkana a také nové členky AS FF
Mgr. Fischerovou, která nahradila doc. Záhoříka v části akademických pracovníků, a Mgr. Špiclovou,
která nahradila Mgr. Jana Pěchotu v části studentů. Následně představil navržený program. Role

skrutátorů se ujali Mgr. Špiclová a dr. Kodet. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (9-00).

1. úvodní slovo a představení nového vedení FF
Nový děkan dr. Šanc sděluje, že zůstane zachován počet proděkanů (4), s menšími změnami také
zůstane zachována jejich pracovní náplň. Proděkankou pro studijní záležitosti se stává dr. Helena
Horová, proděkanem pro vnější vztahy doc. Jan Záhořík, proděkanem pro vědu a výzkum doc. Lukáš
Novotný, proděkankou pro strategii a rozvoj bude dr. Šlehoferová, ta však do funkce nastoupí až
k 1.1.2018 poté, co po splnění posledních úkolů složí svou funkci prorektorky. Tajemníkem zůstává
Mgr. Lukáš Lenk. Proděkance pro strategii ubude oproti praxi v posledních letech část agendy, která
se rozloží mezi další proděkany. Proděkanka pro studijní záležitosti bude mít kromě běžných věcí také
na starosti akreditace, veletrhy vysokých škol a podobně. Proděkan pro vnější vztahy bude kromě
obecné propagace a reprezentace fakulty navenek řešit bilaterální smlouvy, budovat vztahy v rámci
ZČU, kraje, města, bude odpovědný rovněž za vývoj internetové stránky FF, práci s absolventy.
Proděkan pro vědu a výzkum bude kromě agendy spojené s granty a projekty odpovědný za OBD,
sledování RIV, ediční záležitosti, koordinaci aktivit vědecké rady, habilitačního řízení apod.
Dorazil doc. Kučera.
Proděkanka pro strategie a rozvoj bude zodpovídat za strategické dokumenty, řízení kvality a
související postupy a normy, personální strategii, věci v souvislosti s novelizací vysokoškolského
zákona, akreditace studijních programů (v kombinaci s proděkankou pro studijní záležitosti a
proděkanem pro vědu a výzkum). Dr. Křížek se ptá na případné další změny na děkanátu. Děkan
odpovídá, že zatím se řeší především předávání agendy, které dosud není dokončeno, bude se určitě
řešit oddělení vědy, odkud odešla Ing. Vrbková a ji po návratu z mateřské nahradí Markéta Kasalová,
proděkan pro vědu bude asistenci potřebovat. Děkan zatím nemůže říci, zda budou zapotřebí nějaké
další změny. Není však jisté, zda bude v silách 2 studijních referentek zvládat všechnu práci, zejména
v souvislosti s nároky vyplývajícími z tzv. e-spisu. Děkan uvádí, že v řádu týdnů, nejpozději pak do
začátku letního semestru budou pojmenovány zodpovědnosti pracovníků děkanátu, jejich
kompetence, jakož i jasně definována organizační struktura – až to bude hotové, pak bude namístě
řešit, zda přibude nějaká pracovní síla.
Děkan oznamuje, že kolegium rektora schválilo anotace k (re)akreditacím (4 doktorské programy,
areálová bavorská studia, cizí jazyky pro komerční praxi a sociální práce), které projednal AS FF na
předchozích jednáních. Akreditační proces tedy v těchto případech postupuje, děkan následně
navrhne garanty těchto programů a může se začít pracovat na akreditačních spisech.

2. schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2018/2019
Děkan vysvětluje kontext změny, ke které nyní dochází v přijímacím řízení. V loňském akademickém
roce se fakulta z určitých důvodů vzdala přijímacích zkoušek, studenti byli přijímáni na základě
maturitních vysvědčení. Maturita jako jediné kritérium se však neosvědčila, zdá se, že do studijních
oborů nastoupilo relativně velké množství studentů bez skutečného zájmu nebo jasnější představy o

oboru, a velké množství studentů studium záhy ukončuje. Všichni na fakultě, jak samotné katedry,
tak vedení fakulty, se shodli na návratu k dřívější praxi, tedy k uskutečňování přijímacích zkoušek
formou testů a pohovorů. Dr. Kodet v této souvislosti podotýká, že z rozhovorů se současnými
studenty prvních ročníků vyplývá, že absence přijímacích zkoušek je vnímána jako znak nedostatečné
prestižnosti školy. V rámci problematiky přijímacích zkoušek a fakultní strategie v této věci děkan
vysvětluje přístup univerzity k určování směrného čísla pro fakulty, princip uplatňování sankcí za
přebrané i nedobrané studenty, vliv koeficientu ekonomické náročnosti na tuto problematiku atd.
Fakticky nás univerzita nutí snižovat počet studentů. Děkan deklaruje, že bude v rámci jednání
s vedením univerzity usilovat o zvýšení směrného čísla, přičemž mezi relevantní argumenty patří náš
význam v rámci internacionalizace, vysoká mobilita studentů, ale také třeba udržitelnost projektů
VaVPi vázaná na určitý počet studentů. Po diskuzi byly podmínky přijímacího řízení pro rok
2018/2019 schváleny (10-0-0).

3. diskuze o výroční zprávě 2016
Proběhla diskuze k výroční zprávě, která bude po posledních úpravách a doplněních projednána na
prosincovém zasedání AS FF. Předsedkyně dr. Piknerová e-mailem požádala členy senátu o zaslání
připomínek k výroční zprávě do 4.12.

4. zprávy ze studentské části AS FF
Bc. Pleyerová byla oslovena katedrou kybernetiky kvůli vypracování seznamu studentských spolků na
FF. Ten pak bude následně vydán v rámci brožurky hlavně pro studenty prvních ročníků.
Na FF se 28.11. bude konat debata kandidátů na prezidenta republiky, kterou spolupořádá
Akademický spolek Česko-slovenské unie studentů politických věd a Katedra politologie a
mezinárodních vztahů FF.

5. zprávy z AS ZČU
Podle dr. Kalvase z jednání AS ZČU stojí za zmínku do jisté míry kontroverzní schválení uvolnění
rozpočtové rezervy ve výši 220 tis. Korun pro oddělení interního auditu a zejména schválení uvolnění
rozpočtové rezervy ve výši 500 tis. Korun pro Katedru tělesné výchovy a sportu.

6. různé
Děkan Šanc ještě zmiňuje otázku složení vědecké rady FF, které bude v nejbližší době upraveno. Není
ještě zcela zřejmé, ke kolika změnám dojde, bude však zachován stávající počet 25 členů, jakož i
poměr mezi interními a externími členy (15/10). Nejde o žádné radikální změny, děkan si přeje
rovnoměrnější reprezentaci jednotlivých oblastí vzdělávání nebo programů. Na příštím zasedání
budou změny projednány. Předsedkyně AS FF přitom ještě před dnešním jednáním vznesla na děkana
požadavek, aby byli členové AS FF dopředu seznámeni se stručnými životopisy navrhovaných členů
Vědecké rady. Děkan vzhledem k časovému tlaku žádá o shovívavost v případě, že nebude schopen

v tomto případě dodržet obvyklý týdenní předstih a případně kandidáty představí přímo na jednání
AS FF.
Poslední bod se týká aktualizace dlouhodobého záměru. Děkan uvádí, že se letos změnil postup.
Děkani chtějí nejprve znát, jak dopadl rok 2017, aby mohli odpovědně zpracovat aktualizaci.
Dlouhodobý záměr univerzity bude formulován až po univerzitních strategických rozhovorech, před
jejich konáním vedení FF zašle vedení univerzity teze reflektující naše priority. Děkan chce tyto
výchozí teze nabídnout k diskuzi na prosincovém zasedání AS FF.

Ve 14:25 dr. Kalvas ukončil jednání.

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 5. prosince 2017

