Dne 19. října 2018
č. 8/2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D., PhDr. Roman
Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Anita
Ottenschlägerová, Mgr. Klára Preusz, Mgr. Jan Straka, Bc. Attila Vatansever
Vedení FF
PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Eva Fischerová, PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. František Kalvas,
Ph.D., doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.,
PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Volba zástupce volební části studentů
2. Úvodní slovo vedení fakulty
3. Návrh na složení disciplinární komise
4. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
5. Informace o připravovaném organizačním řádu FF
6. Zprávy z AS ZČU
7. Zprávy ze studentské komory
8. 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. Preusz a dr. Kratochvíl.
Předseda AS FF dr. Kodet zahajuje zasedání a představuje navržený program. Roli skrutátorů
přijali Mgr. Preusz a dr. Kratochvíl. Program zasedání byl schválen hlasováním v poměru hlasů
10-0-0.
1. Volba zástupce volební části studentů
Dr. Kodet navrhuje dr. Kočandrleho, Mgr. Straku a dr. Galetu jako členy volební komise.
Oslovení tuto roli přijímají. Mgr. Straka navrhuje Bc. Fronka jako zástupce volební části
studentů. Další nominace nejsou. Volební komise připravuje volební lístky a seznamuje aktéry
volby s její procesní stránkou. Po volbě seznamuje dr. Galeta AS FF s jejím výsledkem. Bc.
Fronk byl zvolen všemi pěti hlasy zástupcem volební části studentů v předsednictvu AS FF.

2. Úvodní slovo vedení fakulty
Děkan dr. Šanc hovoří o dvou důležitých tématech, která nyní rezonují na ZČU. Prvním je
blížící se volba rektora, přičemž stávající rektor doc. Holeček je jediným kandidátem. V
souvislosti s rolí AS ZČU je zmíněno, že se na FF odehrají doplňovací volby do AS ZČU, neboť
jedné studentské senátorce za FF zanikl mandát. Druhým zmíněným tématem je institucionální
akreditace. ZČU v tomto směru dosud tápala, na NAÚ dosud neodešla žádná žádost. Nyní se
však postoj vedení univerzity konečně mění a na rozdíl od původního záměru, který počítal v
první vlně pouze se dvěma fakultami, v současné době vyvíjí tlak na jednotlivé součásti, aby v
relevantních oblastech vzdělávání podaly žádost o institucionální akreditaci. Vedení univerzity
navrhovalo jako termín odevzdání konec prosince, což však jednotlivé fakulty nejsou schopny
stihnout. Harmonogram bude tedy ještě projednáván. Dr. Šanc zdůrazňuje, že případné získání
institucionálních akreditací má pro ZČU zásadní význam. Pokud jde o FF, ta je podle něho
připravena zahájit přípravu žádostí jistě v oblastech historické vědy a sociologie a také snad v
oblastech politické vědy a filozofie, religionistika, teologie.
Z pohledu FF je dalším významným tématem proces vytváření centrálního univerzitního
tělocvičného pracoviště, které potenciálně ohrožuje zájmy FF. Koncepce, kterou představila
FST a která je podkladem pro budoucí rozhodnutí AS ZČU, je podle děkana nejasná a
nedůkladná, neřeší například duplicity s FPE, kompetence, infrastrukturní otázky a financování.
Podle děkana hrozí, že bude univerzita postupovat stejně jako dříve v případě Ústavu jazykové
přípravy, tj. že pracoviště vznikne dříve, než budou vyjasněny a dohodnuty základní podmínky
jeho fungování. To je z pohledu FF nebezpečné a vedení FF použije v rámci příslušných jednání
veškerou relevantní argumentaci, aby k takové situaci nedošlo. Děkan FF však na základě
dřívějších zkušeností vyjadřuje značnou skepsi, pokud jde o případný úspěch v této věci.
Děkan dále zmiňuje úspěšnou iniciativu doc. Váněho, který prostřednictvím vedení FF vyzval
univerzitu, aby se při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky připojila k akci „Strom
svobody“. V nadcházejícím týdnu ve středu bude v prostorách kampusu slavnostně zasazena
lípa.
Děkan též seznamuje senátory s novým univerzitním ESF projektem, který má sloužit jako
„podnikatelský inkubátor“ pro studenty ZČU. Děkan vyzývá studentskou část k případné
součinnosti s řešiteli projektu.
Děkan nakonec předkládá plénu ke konzultaci otázku, zda poskytovat studentům, kteří se
nezúčastní promocí, desky či tubusy k diplomům. Dosud tomu tak nebylo, vedení FF se však
nyní přiklání ke změně, zejména proto, že FF již nepořádá promoce v zářijovém či říjnovém
termínu.
3. Návrh na složení disciplinární komise
Děkan představuje návrh na nové složení disciplinární komise FF, seznamuje při té příležitosti
senátory s nechutí některých stávajících členů pokračovat v této důležité práci. Důvodem je již
déletrvající přístup vedení univerzity, konkrétně úseku prorektora pro studijní záležitosti, který
neguje všechna rozhodnutí děkana FF o ukončení studia z důvodu fatálních případů
plagiátorství prokázaných právě disciplinární komisí FF. Nezdá se, že by se měl postoj vedení
ZČU v dohledné době změnit, byť je jím používaná argumentace ve zmíněných případech z
pohledu FF naprosto scestná. Dr. Galeta se ptá, kolik podnětů řešila disciplinární komise v
uplynulém období a s jakými výsledky. Děkan uvádí, že šlo asi o 10 případů, výsledkem bylo
ve většině případů napomenutí nebo podmínečné vyloučení dotčených studentů, v jednom
případě pak rozhodnutí o vyloučení ze studia, které však bylo zvráceno postupem vedení ZČU.
Zůstává tedy otázkou, jak na úrovni fakulty postupovat při vědomí nesouladu mezi postojem
FF a ZČU. Děkan uvádí, že bude na kolegiu prorektora pro studium i na kolegiu rektora

požadovat, aby nám bylo jasně sděleno, zda je vůbec možné navrhovat bezpodmínečné
vyloučení ze studia a za jakých podmínek, aby členové disciplinární komise měli jasno o rámci,
ve kterém rozhodují. Po diskuzi senát přistoupil k hlasování o navrženém složení disciplinární
komise FF a poměrem hlasů 10:0:0 schválil toto usnesení: „Akademický senát Fakulty
filozofické projednal a schválil předložené složení disciplinární komise Fakulty filozofické.“
4. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
Dr. Kodet konstatuje, že byl příslušný dokument k dispozici senátorům pro předběžné
prostudování, jde o stále stejný dokument, jehož znění je podle potřeby průběžně dílčím
způsobem upravováno. Proděkanka Šlehoferová k tomu uvádí, že v dokumentu dosud
nefigurují programy bavorská studia, sociální práce a francouzština – učitelství pro střední
školy, všechny jsou totiž stále na Národním akreditačním úřadu. Pokud by došlo k akreditaci s
dostatečným předstihem před samotným přijímacím řízení na FF, bylo by možné dodatečně
vyhlásit přijímací řízení na tyto programy. Mgr. Straka poznamenává, že podle jeho informací
teprve ve středu 17.10., tedy s výrazným zpožděním, byl akreditační spis bavorských studií
postoupen hodnotitelům. Po diskuzi AS FF schvaluje poměrem hlasů 10:0:0 toto usnesení:
„Akademický senát Fakulty filozofické projednal a schválil podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2019/2020 v předloženém znění.“
5. Informace o připravovaném organizačním řádu FF
Proděkanka dr. Šlehoferová představuje podobu navrhovaného organizačního řádu a vysvětluje
smysl tohoto dokumentu, který měli senátoři přes jednáním k dispozici. Ten spočívá především
ve vymezení kompetencí a činností jednotlivých složek a funkcionářů fakulty. Organizační řád
dává rovněž do souvislosti s připravovaným aktualizovaným kariérním řádem FF, který bude
navázán na nedávno přijatou metodiku hodnocení akademických pracovníků (HaP). Uvádí
však, že před přípravou znění kariérního řádu FF je třeba počkat na vzor ustavený ZČU. Dr.
Kodet v této souvislosti žádá nové senátory, aby si ověřili funkčnost jejich přístupu do úložiště
a případně požádali o nápravu. Dr. Šlehoferová pak ještě dodává, že bude v nejbližší době
upravena struktura úložiště kvůli větší přehlednosti.
Ve 13:58 opouští jednání dr. Kočandrle.
6. Zprávy z AS ZČU
Zástupce FF v AS ZČU dr. Kodet připomíná, že se na konci listopadu budou konat volby
rektora, v blízké budoucnosti proběhne debata s kandidátem doc. Holečkem. Dále uvádí, že
byl schválen plán realizace strategického záměru, navzdory poměrně silnému odporu části
senátorů kvůli jeho nedopracovanosti.
7. Zprávy ze studentské komory
Nejsou žádné zprávy ani návrhy do diskuze.
8. Různé
Mgr. Preusz hovoří o neutěšené situaci v prostorách děkanátu, kde kolidují některé rozvrhové
akce se stavebními pracemi, vedle hluku je problémem riziko úrazu při pohybu studentů v
budově. Dotazuje se děkana na kroky, které povedou k nápravě tohoto stavu. Děkan uvádí, že
se o vážnosti situace dozvěděl v pondělí 15.10. po upozornění katedrou archeologie. Vedení FF
se za účasti všech zúčastněných stran pokouší situaci vyřešit, kromě jiného byl vedoucí katedry

archeologie pozván, aby se účastnil pravidelných kontrolních dnů. Pokud se ukáže, že výuka v
prostorách děkanátu není nadále schůdná, budou výukové akce přerozvrhovány do učeben
mimo děkanát.
Mgr. Straka, zástupce FF v Radě vnitřního hodnocení (RVH) ZČU, zmiňuje, že v tomto grémiu
zavládla velká spokojenost s bezchybnou přípravou akreditačních spisů, které mu byly dosud z
FF zaslány. Dr. Galeta chválí bezchybnou funkčnost techniky v laboratoři JJ123.
Předseda dr. Kodet děkuje senátorům za účast a ve 14:17 končí jednání.

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 30. října 2018

