Dne 19. ledna 2018
č. 1/2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Bc. David Fronk, PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Roman Kodet,
Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.,
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Zdeňka
Špiclová
Vedení FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová,
Ph.D.
Hosté
Doc. Jan Váně, Ph.D.
Omluveni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Lukáš
Lenk, Mgr. Jan Straka, PhDr. David Šanc, Ph.D., Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. představení výzkumu KSS o spokojenosti absolventů FF/ZČU se studiem
3. harmonogram schvalování akreditačního procesu
4. diskuze nad problematikou zajišťování služeb vrátnice na ZČU
5. zprávy z AS ZČU
6. zprávy ze studentské části AS FF
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 dr. Kratochvíl a Bc. Pleyerová.

Dr. Piknerová zahájila jednání, uvítala nově ve funkci proděkanky pro strategii a rozvoj dr.
Šlehoferovou a omluvila děkana dr. Šance, doc. Záhoříka a Mgr. Lenka, kteří se nemohli na jednání
dostavit. Následně představila navržený program. Role skrutátorů se ujali dr. Kratochvíl a Bc.
Pleyerová. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (10-0-0). Ve 13:08 se dostavil dr. Kalvas.
1. úvodní slovo vedení FF
Dr. Šlehoferová informuje o strategických rozhovorech ZČU, které proběhnou na začátku února. FF na
nich v souladu s tzv. Tezemi projednávanými na předchozím jednání AS FF představí záměry a plány
rozvoje fakulty ve všech relevantních oblastech. Dále hovoří o úložišti dokumentů (doc.zcu.cz), které
bude napříště hlavním nástrojem informování zaměstnanců fakulty o tématech a procesech, které
jsou řešeny a probíhají na FF a ZČU. Všichni zaměstnanci FF budou mít přístup např. k zápisům
z kolegií děkana, vedoucí kateder k zápisům z kolegií rektora, ukládány zde budou zápisy AS FF,
strategické dokumenty a podobně. Dr. Piknerová vyzývá senátory a jejich prostřednictvím ostatní
zaměstnance, aby prověřili funkčnost osobních přístupů do úložiště a v případě problémů požádali o
nápravu.
2. představení výzkumu KSS o spokojenosti absolventů FF/ZČU se studiem
Doc. Váně představuje záměry, logiku, metody a výsledky výzkumu, který KSS realizovala pro ZČU.
Totéž již prezentoval na kolegiu rektora i kolegiu děkana FF. Celá PPT prezentace bude k dispozici na
úložišti ZČU (doc.zcu.cz). Cílem výzkumu je zjišťovat jednak míru spokojenosti absolventů ZČU se
získanými kompetencemi v rámci studovaných programů (souvislost s „profilem absolventa“), jednak
zjistit postoje a názory potenciálních velkých zaměstnavatelů absolventů ZČU. Výzkum vychází
z potřeb univerzity a jejích součástí, sledování reflexí absolventů má značný význam pro zajišťování
kvality studijních programů, pro akreditační proces a podobně. Výzkum bude probíhat dlouhodobě, v
první fázi (2017) byl použit obecný dotazník pro všechny součásti ZČU a k tomu pilotní programy
dotýkající se všech studijních programů na FF a FAV. Slabým místem, na které doc. Váně upozorňuje,
je nízká účast respondentů a zmiňuje možnost, že by se vyplnění dotazníku stalo nutnou podmínkou
pro vypořádání studia po státních závěrečných zkouškách. Následná diskuze senátorů se především
dotýkala vztahu univerzity a trhu práce a možností, jak zaujmout absolventy středních škol pro
studium v programech FF.
3. harmonogram schvalování akreditačního procesu
Proděkanka Šlehoferová představuje 2 materiály, které byly senátorům zaslány, tj. „Schéma průběhu
změny studijního oboru na studijní program“ a „Harmonogram přípravy žádostí o akreditaci FF ZČU“
(oba k dispozici na úložišti), a vysvětluje souvislosti. U bakalářských a magisterských oborů/programů,
kterým končí akreditace k 31. 12. 2020, je podle harmonogramu třeba zahájit akreditační proces 1.
března 2018 předložením anotací žádostí o akreditaci děkanovi FF, do konce roku pak garanti
programů předloží vedení FF akreditační spisy. Dodržení harmonogramu je zásadní pro úspěšnou
akreditaci, k jejímuž udělení musí dojít nejpozději koncem roku 2019. Dr. Šlehoferová také
v souvislosti s pravidly a nároky nového akreditačního procesu hovoří o potřebě co největší
racionalizace programů na jednotlivých katedrách.

4. diskuze nad problematikou zajišťování služeb vrátnice na ZČU
Dr. Piknerová vysvětluje pozadí zařazení tohoto bodu do programu. Předsedkyně AS FF byla
kontaktována dr. Touškem (senátorem AS ZČU), který vyjádřil znepokojení nad tím, jaké dopady má
nebo může mít organizační změna, kdy zaměstnanci služeb vrátnice byli na konci roku 2017
propuštěni, protože od 1. 1. 2018 tuto službu pro ZČU zajišťuje externí pracovní agentura. Podle dr.
Touška se sice většina bývalých zaměstnanců ZČU domluvila s agenturou a pokračuje v práci, avšak
údajně za horších podmínek. Jedním z argumentů ZČU je, že je nový model levnější. Dr. Piknerová
pozvala dr. Touška na jednání AS FF, ten se však nemohl dostavit, uvedl však, že se na jednání dostaví
představitel odborů ZČU, což se nestalo. O slovo se přihlásil host dr. Daniel Sosna, aby varoval před
nezamýšlenými dopady podobných opatření a navrhl adresovat vedení univerzity námitku, že nejde o
korektní postup, kdy se kvůli špatné práci části vrátných podstatně změní pracovní podmínky všech.
Doc. Kučera říká, že by bylo namístě se ujistit, zda je tento nový model skutečně levnější, zda nejde o
účelový argument. Proděkanka Šlehoferová podotýká, že AS FF není kompetentní k řešení této
záležitosti. Seznamuje senátory s procesem, který vedl k dané změně a uvádí, že během něho byla
možnost v rámci různých grémií vymezit se či napadnout nový model, neučinily tak však ani odbory.
Navrhuje, aby AS FF dal podnět AS ZČU v této věci, kterou je jistě možné řešit i ex post.
5. zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet informuje o průběhu ustavujícího zasedání AS ZČU, které proběhlo 10. ledna. Během něho
bylo zvoleno předsednictvo a předsedové jednotlivých komisí. Předsedou senátu byl zvolen dr. Petr
Tomizcek (FAV), místopředsedkyní dr. Simona Stočesová (FPR). Tajemníkem bude Petr Baierl.
Legislativní komisi povede dr. Zuzana Vostrá z FPR, FF v ní bude zastupovat dr. Jurek. Rozpočtovou
komisi povede Ing. Pavel Kopeček, CSc., FF v ní bude zastupovat dr. Hanzelínová. Strategickou komisi
povede dr. Jan Lego (FPR), 3 zástupci FF v tomto případě hlasovali proti, jeden se zdržel. FF zde bude
reprezentovat dr. Königsmarková a dr. Toušek. Studijní komisi povede dr. Světlana Tomiczková (FAV),
zástupcem FF zde bude dr. Kodet. V předsednictvu senátu pak bude fakultu reprezentovat dr.
Dostálová.
6. zprávy ze studentské části AS FF
Předsedkyně studentské části Bc. Pleyerová v souvislosti s anketou ke kvalitě výuky uvádí, že se
studenti obávají zadávat kritické komentáře, někteří mají kvůli nim údajně zkušenost s konflikty
s některými vyučujícími. Proděkanka Šlehoferová zdůrazňuje, že existují i jiné možnosti, jak poukázat
na problémy ve výuce. Studenti se mohou obrátit jak na vedení katedry nebo fakulty, tak třeba i na
AS FF. Doc. Novotný uvádí, že velké množství studentů prostě jen nemá zájem se ankety účastnit.
Mgr. Fronk říká, že studenti si také často nemusí být jistí, že tyto komentáře někdo čte. Doc. Kučera
zmiňuje jako funkční model rozhovory vyučujících se studenty na závěr každého z kurzů.
7. různé
Dr. Piknerová připomíná, že se 7. 2. 2018 od 13:00 koná v prostorách radnice Města Plzně inaugurace
nového děkana dr. Šance.
Doc. Kučera apeluje na senátory, aby sledovali a případně reagovali na zprávy týkající se kompetencí
a financování Ústavu jazykové přípravy, varuje například před údajnou snahou prosadit povinné
zařazování předmětů UJP do studijních plánů součástí, které by z pohledu FF samozřejmě bylo
nesmyslné. Vyzývá rovněž k iniciování širší debaty o smyslu a fungování UJP. Proděkanka Šlehoferová
ujišťuje, že vedení FF samozřejmě v rámci relevantních jednání a rozhovorů hájí zájmy FF.

Předsedkyně AS FF dr. Piknerová v 15:25 děkuje senátorům za účast a končí 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 26. ledna 2018

