Dne 14. prosince 2018
č. 10/2018
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. Daniel Křížek, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Jan Straka
Vedení FF
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza
Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle,
Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Anita Ottenschlägerová, PhDr. Linda
Piknerová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Klára Preusz, Bc. Attila Vatansever,
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Diskuze k Tezím ke strategickému záměru FF
3. Zprávy z AS ZČU
4. Zprávy ze studentské komory
5. Různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání neusnášeníschopný.
Skrutátory byly po celou dobu zasedání Mgr. Fischerová a Bc. Fronk.
Předseda AS FF představuje program zasedání. Roli skrutátorů formálně přijali Mgr.
Fischerová a Bc. Fronk.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan uvádí, že probíhala finalizace záměru akreditace sociální práce, 13. 12. o něm jednala
RVH, záměr byl schválen všemi přítomnými, MPSV byl schválen také, v lednu odejde do
NAÚ, pokud se neobjeví nečekané překážky, v příštím akademickém roce nastoupí studenti ke
studiu v tomto programu. Na posledním zasedání AS ZČU byl zvolen kandidát na rektora doc.
Holeček, čekáme, jak bude vypadat modifikované vedení univerzity. Vznikne nový
prorektorský post pro internacionalizaci, funkci bude zastávat dr. Dita Hommerová z FEK.
Z perspektivy Fakulty filozofické, která má vysoký počet mobilit a rozsáhlou zahraniční
spolupráci, jde o podstatnou záležitost. Skončí stávající kvestor, je vypsáno výběrové řízení na
tuto pozici. Děkan dále uvádí, že z MŠMT přichází na doktorská stipendia méně peněz, než
bylo deklarováno. Bylo proto třeba změnit rozhodnutí děkana o doktorských stipendiích, od

ledna bude fixní částka snížena z 9 na 8 tisíc korun. Děkan dodává, že bude-li částka znovu
navýšena, bude samozřejmě rozhodnutí aktualizováno.
Dr. Kodet připomíná otázku doplňovacích voleb, senátoři pro funkční období 2019-2020 se
sejdou na ustavujícím zasedání 4. ledna a učiní potřebné kroky v tomto směru. Děkan ještě
zmiňuje, že na výzvu senátu FF oslovil s poděkováním paní uklízečku v souvislosti s konáním
akademického koštu piva a zaslal jí mimořádnou finanční odměnu.
2. Diskuze k Tezím ke strategickému záměru FF
Proděkanka Šlehoferová představuje v souvislosti s plánem realizace strategického záměru
Fakulty filozofické dokument Témata/teze na rok 2019. Obsahuje 5 oddílů představujících
jednotlivé priority fakulty ve vzdělávání, tvůrčí činnosti, internacionalizaci a třetí roli, řízení a
personální politice, související činnosti. Dokument, který bude projednáván na plénu AS FF na
jednom z jeho nejbližších zasedáních, v rámci každé priority hodnotí současný stav a stanovuje
stav cílový pro rok 2019. Dr. Křížek se ptá, nakolik se v dokumentu zmiňovaný nový kariérní
řád bude lišit od toho stávajícího, zda má vedení FF již nějakou jasnější představu o jeho
budoucí podobě. Děkan odpovídá, že je třeba v prvé řadě počkat na univerzitní kariérní řád,
v každém případě v něm však (a v tomto smyslu jej doplňují přítomní proděkani) nelze všechny
pracovní aktivity přesně kvantifikovat, bude prostor pro zohledňování specifických situací a
potřeb kateder, podstatná role v jeho rámci náleží vedení kateder. Děkan ještě poznamenává,
že při nastavování standardů pomohou výsledky hodnotícího systému HaP, je přitom třeba
dosahovat rovnováhy mezi vědeckou a výukovou činností, přičemž u publikační činnosti bude
kladen důraz na kvalitu, nikoli na kvantitu.
3. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet jako zástupce FF v AS ZČU sděluje své dojmy z volby rektora. Zaznamenal
nespokojenost řady senátorů se současným vedením univerzity, atmosféra při volbě byla podle
něho poněkud napjatá. Nejen samotný poměr hlasů při volbě naznačuje určité rozdělení
univerzity.
4. Zprávy ze studentské komory
V souvislosti s malým zájmem o kandidování do AS FF ze strany studentů zmiňuje Bc. Fronk,
že by bylo dobré u studentů různým způsobem cíleně posilovat vědomí o roli a smyslu senátu
fakulty.
5. Různé
Dr. Křížek se ptá vedení fakulty, kdo je zodpovědný za obsah zobrazovaný na monitoru
v přízemí budovy Sedláčkovy 15. Kromě jiného zahrnuje de facto reklamu na webový portál
Neviditelný pes, jehož ideové naladění rozhodně nemusí konvenovat všem uživatelům budovy.
Ptá se, podle jakého klíče byl tento portál vybrán. Děkan uvádí, že už zaznamenal určité
stížnosti tohoto druhu a přislíbil, že v lednu zjistí, co by bylo možné v tomto směru podniknout.
O slovo se hlásí doc. Kučera, který se nejprve dotazuje na činnost komise, která měla být
vytvořena za účelem usnadnění efektivní spolupráce mezi různými jazykovými pracovišti ZČU.
Její členkou je za FF dr. Horová, doc. Kučera však dosud postrádá jakékoli zprávy o fungování
komise. Od tohoto bodu se doc. Kučera dostává k obecné kritice stavu na univerzitě, kde
absentuje, přinejmenším pokud jde o jazyková pracoviště, konstruktivní spolupráce, ze které
by mohli těžit všichni aktéři, jak ve výuce, tak v akreditačních procesech nebo třeba i

v grantových aktivitách. Pokud jde o jazyková pracoviště, neexistuje podle doc. Kučery žádná
synergie, což se kromě dalších příčin podepsalo pod existenčními problémy Katedry anglického
jazyka a literatury, kde vzhledem k nedostatečnému personálnímu zabezpečení došlo ke změně
postavení anglického jazyka v rámci CJKP.
Děkan postupně reaguje na dotazy přednesené doc. Kučerou. Pokud jde o zmíněnou komisi, ta
měla být zřízena primárně kvůli vyjasnění kompetencí u jazyků na součástech ZČU, děkan však
dosud nezaznamenal žádnou informaci o konkrétních výsledcích. Požádá dr. Horovou, aby
v lednu informovala členy jak AS FF, tak kolegia děkana. Pokud jde o situaci na Katedře
anglického jazyka a literatury, děkan dává doc. Kučerovi za pravdu v tom, že je nanejvýš
problematická. Zásadní problémy, kterým v minulosti dlouhodobě čelila, se začaly řešit příliš
pozdě. Za minulého vedení nebyly podniknuty žádné efektivní kroky k nápravě. Nové vedení
se rozhodlo pracoviště v podstatě vybudovat znovu, jiná alternativa se ani nenabízela. Podle
děkana je smutné, že se po dvaceti letech existence katedry začíná téměř od nuly, ovšem
vyjadřuje naději, že se při pečlivé pozornosti věnované KAJ situace bude postupně zlepšovat a
angličtina bude znovu patřit mezi čtyři pilíře programu cizí jazyky pro komerční praxi. Přivést
docenta z externího prostředí je extrémně složité a v tomto případě se to nepodařilo. Řešením
rozhodně není ani zaměstnávání docentů na „mikro-úvazky“, to nijak neposiluje akreditační
potenciál. Na KAJ však přibyli noví filologové, do dvou let se také počítá s habilitací dr.
Mišterové. V této souvislosti chválí dr. Horovou, přechodnou vedoucí katedry, a současnou
vedoucí dr. Tihelkovou za dosavadní personální politiku. Dále děkan reaguje na otázku
chybějící synergie. Rovněž podle něj u jazykových pracovišť neexistuje a v dohledné době ani
existovat nebude. Zásadní překážkou je totiž stávající systém financování založený na
studentokreditech. Ten totiž při postupném snižování rozpočtů (normativu) způsobuje, že je
neekonomické sdílení kapacit různých pracovišť v konkrétních studijních programech, což se
projevilo v přechozím letech i v rámci FF jistou izolací jednotlivých kateder/programů. Větší
spolupráce by byla možná pouze po zásadní změně rozpočtování na ZČU, ke které však zřejmě
chybí potřebná vůle.
O slovo se hlásí Mgr. Straka, aby zmínil potenciálně pozitivní přínos akreditace studijního
programu sociální práce, existuje velká poptávka po absolventech na trhu práce. Zmiňuje také
poslední jednání Rady pro vnitřní hodnocení (RVH), kterého se účastnil. Řešily se procesy
související s institucionální akreditací, kromě jiného byla stanovena odměna 10 tisíc Kč pro
externí hodnotitele. Nakonec přichází s návrhem na uspořádání akce „Svíčka za Jana Palacha“
na půdě FF. AS FF spolu s vedení FF se shoduje na uspořádání této akce 15. 1. 2019, kdy pro
ni existují v souvislosti s organizováním Dne otevřených dveří na FF vhodné podmínky.
Děkan děkuje za spolupráci v roce 2018. Dr. Kodet hodnotí práci senátu v uplynulém období a
děkuje senátorům a zejména dřívější předsedkyni dr. Piknerové za odvedenou práci. Ve 14:35
ukončuje zasedání.
Zapsali:

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Schválili a doplnili:
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Tajemník AS FF
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 20. prosince 2018

