Dne 23. února 2018
č. 2/2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle,
Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.,
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Bc. Jana Pleyerová, Ph.D., Mgr. Zdeňka
Špiclová
Vedení FF
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.,
Hosté
Omluveni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Roman Kodet Ph.D., Bc. Adéla Kovačiková,
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Mgr. Jan Straka, PhDr. Mgr. Helena
Horová, Ph. D. Mgr. Lukáš Lenk, Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. zprávy z AS ZČU
3. zprávy ze studentské části AS FF
4. 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 Mgr. Eva Fischerová a doc. PaedDr. Petr Kučera,
Ph.D.

Dr. Piknerová zahájila jednání. Následně představila navržený program. Role skrutátorů se
ujali Mgr. Eva Fischerová a doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. Návrh programu jednání byl
schválen hlasováním (8-0-0).
1. Úvodní slovo vedení FF
Dr. Šanc informuje o zásadních událostech z minulého měsíce. Jako první je to účast fakulty
na strategických rozhovorech s vedením univerzity, na které FF připravila „teze“
dlouhodobého záměru, a poté byly předloženy otázky ze strany univerzity, které mělo vedení
FF zodpovědět. Dr. Šanc zmiňuje, že průběh strategických rozhovorů a celková atmosféra
byla velmi vstřícná a to vzhledem k tomu, že nejsou problematická témata mezi vedením
univerzity a FF. Vedení FF se soustředilo především na oblast akreditací a oblast určitých
úprav infrastruktury FF, to se týká především opravy děkanátu a využití jeho kapacity pro
umístění některých kateder. Další nastolené téma směrem k univerzitě bylo navýšení
směrného čísla, přičemž číslo bylo korigováno tak, aby byla FF schopná jej naplnit. Vedení
univerzity se návrhem bude zabývat. Další téma, která bylo za fakultu vzneseno, bylo téma,
které je ze strany studentů zastoupených v AS FF často zmiňovaným, a to prostor mezi
Fakultou filozofickou a Fakultou právnickou v Sedláčkově ulici a dále prostor dvora
v Jungmannově ulici 1. Přístup kvestora v této otázce byl velmi vstřícný a dalo by se uvažovat
o tom, že ještě před koncem akademického roku bude možné se sejít při nějaké příležitosti ve
dvoru v Jungmannově ulici, která bude moci být využita studenty. Na dvůr v Sedláčkově ulici
by se dle kvestora našly také prostředky, ale vše je na dohodě mezi FF a FPR. Děkan se sešel
s děkanem FPR, se kterým jednal ohledně dvora v Sedláčkově ulici. Dle děkana Šance budou
možná určitá kompromisní jednání ohledně využití dvora. Dále děkan Šanc informuje o
schůzce s prorektorem Musilem, který nabídl, že může kontakt FF zprostředkovat na
zahraniční pracoviště a dále zmínil, že bychom se měli snažit FF přičlenit do různých skupin a
projektů, které jsou spojeny s investicemi v Plzeňském nebo Karlovarském kraji. Děkan Šanc
informuje také o schůzce s vedením jednotlivých kateder FF, se kterým probíral personální
obsazení a akreditační strategii. Poslední věc, kterou děkan zmiňuje, je doplnění vědecké rady
o některé členy, kdy na senátu z prosince proběhla debata o kandidátovi doc. Popelkovi.
Děkan Šanc poskytuje senátorům dokument se seznamem publikací doc. Popelky od roku
2011.
Předsedkyně děkuje vedení FF za připravené materiály. Dr. Šlehoferová zmiňuje, že odpovědi
na otázky jsou k dispozici v úložišti. Předsedkyně doplňuje informace od tajemníka FF o tom,

že příští týden by měl být rozpočet poprvé diskutován na AS ZČU a dále, že by měla být
připravena zpráva o hospodaření.
Proděkanka Šlehoferová zmiňuje, že do programu na březen by mohla být zařazena zpráva o
hospodaření, na duben plán strategického záměru a rozpočet a výroční zpráva na květen
/červen. A dále, že na úložišti je prezentace z rozvojové regionální agentury o zájmu o
studium a vývojových trendech.
Proděkan Novotný nemá žádné informace.
Dr. Galeta pokládá dotazy ohledně dvorku a navrhuje, zda by jedna z budov, které by se měla
eventuálně bourat, mohla sloužit studentům jako zázemí.
Doc. Kučera zmiňuje ohledně akreditací jiné fakulty a univerzity, které lákají na možnost
kombinace dvou oborů. Dr. Galeta v této souvislosti zmiňuje model FSS MUNI, která jde
naopak cestou velkých nespecializovaných bakalářských oborů. Senátoři a vedení FF poté na
toto téma diskutují.
13:30 se dostavil Bc. David Fronk
2. Zprávy AS ZČU
Dr. Piknerová informuje senátory o průběhu konání zasedání AS ZČU, které proběhlo 31.
ledna 2018. Jednalo se o schvalování jednotlivých komisí, přičemž za FF bylo schváleno, že
v rozpočtové komisi bude Mgr. Lenk a Dr. Hanzelínová, ve strategické komisi bude dr.
Königsmarková a dr. Toušek a v legislativní bude dr. Jurek a v komisi pro studium a
pedagogickou činnost dr. Kodet. Dále proběhla diskuze o kauze s vrátnými, přičemž kvestor
informoval, že vše proběhlo v rámci legislativy. Dále bylo schváleno sdružené členství ZČU
ve spolku BIM v ČR, což je informační model budovy, na návrh FAV ZČU. AS ZČU
doporučil uzavření smlouvy o věcném břemenu v souvislosti se stavbou v Tylově ulici a dále
byl senát informován o hospodaření ZČU v uplynulém roce. Také proběhla diskuze o kvalitě
menzy na Borech.
3. zprávy ze studentské komory
Předsedkyně studentské části Bc. Pleyerová nemá žádné informace. Zprostředkovává
informaci o senátorce za FF v AS ZČU Adéle Pleštilové, která se vzhledem k úrazu nemohla
bohužel zatím dostavit na zasedání AS ZČU.
4. Různé

Podnětem k diskuzi je hodnocení výuky. Senátoři hovořili o důvodech nízkého počtu
hodnocení, které vyučující obdrželi.
Předsedkyně dr. Piknerová žádá senátory, zda by do 6. 3. 2018 byl možné zaslat připomínky
ohledně hodnocení výuky, které poté předá dr. Horové.
Doc. Kučera zmiňuje problematiku odevzdávání a vyzvedávání klíčů v budovách FF, které je
i po změně vrátných stále problematické. Navrhuje umístit před vrátnici schránku, do které by
bylo možné po skončení výuky vrátit klíče a ovladače dataprojektoru, v případě, že vrátný
nebude k dispozici.

Předsedkyně AS FF dr. Piknerová v 14:20 děkuje senátorům za účast a končí jednání.

Zapsala
Bc. Jana Pleyerová
Schválili a doplnili
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.
V Plzni dne 26. února 2018

