Dne 20. dubna 2018
č. 4/2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Ph.D., 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, Mgr. Zdeňka
Špiclová, PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Roman Kodet Ph.D., Mgr. Daniel Křížek,
Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D.
Vedení FF
Mgr. Lukáš Lenk, PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Ph.D., doc. PhDr. Lukáš
Novotný, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová,
Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.,
Hosté
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D., doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Omluveni
Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Jan Straka, Doc. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. projednání návrhu plánu realizace strategického záměru FF 2018
3. zpráva o hospodaření FF ZČU v Plzni za rok 2017
4. projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
5. projednání záměrů žádostí o akreditaci studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi
a Areálová studia: bavorská studia
6. zprávy z AS ZČU
7. zprávy ze studentské komory AS FF

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. Zdeňka Špiclová a PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Předsedkyně dr. Piknerová představuje program zasedání. Roli skrutátorů přijali Mgr.
Špiclová a dr. Kodet. Program zasedání byl schválen hlasováním (12-0-0).

1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan uvádí, že směrné číslo pro zápis do prvních ročníků v akademickém roce 2018/2019 na
FF je 760, vedení FF se podařilo vyjednat navýšení o 50 oproti minulému roku. Přihlášek do
přijímacích řízení dorazilo 1088, vedení přitom předpokládá zapsanost 60-65%, ve všech
bakalářských programech bude pořádáno druhé kolo. U všech bakalářských studijních
programů budou přijímací zkoušky zrušeny.
Ve 13:12 přichází Bc. Jana Pleyerová.
Děkan dále informuje, že se ve středu 25. 4. 2018 sejde VR FF, děkan bude navrhovat termín
dalšího jednání na 19. 6. 2018. Děkan zmiňuje, že v AS ZČU byl odhlasován vznik
samostatného útvaru pro zajišťování tělesné výchovy na ZČU. Proděkanka dr. Horová
sděluje, že disponujeme prvními zkušenostmi s fungování rady oblasti vzdělávání, proběhlo
zasedání Rady oblasti vzdělávání filologie k programům Cizí jazyky pro komerční praxi a
Areálová studia: bavorská studia. Oba navrhované studijní programy byly ROV 12. 4. 2018
schváleny.
2. projednání návrhu plánu realizace strategického záměru FF 2018
Děkan vysvětluje pozadí vzniku návrhu plánu realizace strategického záměru a důvody
určitých úprav. Záměrem vedení FF je jednak zajistit soulad s důležitými strategickými
dokumenty na úrovni univerzity a fakulty, jednak dosáhnout srozumitelnosti, přehlednosti a
také ověřitelnosti stanovených indikátorů a cílů. Proděkanka dr. Šlehoferová doplňuje, že
letos je navíc třeba zohlednit nová pravidla zajišťování kvality a také je nutné zpřístupňovat
tyto důležité materiály akademické obci s předstihem před samotných schvalováním. Dále
hovoří obecně o indikátorech a uvádí, že vhodnou cestou je stanovení spíše omezeného

množství indikátorů, ovšem takových, které budou skutečně vypovídat o vývoji v daných
oblastech. Zmiňuje rovněž důležitost kvalitativních ukazatelů. V souvislosti se strategickým
záměrem nakonec informuje, že vedení FF plánuje zavést pravidelné roční zprávy kateder,
které vedení využije při tvorbě všech podstatných dokumentů FF.
Dr. Piknerová žádá o rozeslání e-mailu všem členům akademické obce, který by je informoval
o přístupnosti všech dokumentů v elektronickém úložišti. Dále kladně hodnotí důraz vedení
FF na odpovědnost jednotlivých kateder v rámci strategie FF, v AS FF v této otázce panuje již
delší dobu konsenzus. Proděkanka dr. Šlehoferová v této souvislosti poznamenává, že je na
jednotlivých katedrách třeba předjednávat role v plnění určitých indikátorů. Dr. Galeta se ptá,
co se stane při neplnění indikátorů. Dr. Šlehoferová uvádí, že prozatím nic, počítá se však
s tím, že v budoucnu by plnění/neplnění indikátorů hrálo roli v rámci rozdělování rozpočtu
ZČU. Dr. Galeta se dále ptá, jak plán realizace strategického záměru ovlivní stav a konkrétní
práci na FF, vyjadřuje obavu, že by mohlo jít pouze o formální dokument. Děkan dr. Šanc
odpovídá, že samozřejmě tento dokument je po FF požadován, vedení FF je však
přesvědčeno, že při správném nastavení bude užitečný a skutečně pomůže jednak vyjasnit
směřování fakulty, jednak kontrolovat kvalitu pomocí sledování konkrétních stanovených
indikátorů. Dr. Šlehoferová dodává, že musí v blízké budoucnosti proběhnout diskuze nad
kvalitativními ukazateli, které je v různých oblastech třeba upřednostnit před kvantitativními.
Jako příklad uvádí, že nás nemá tolik zajímat počet uzavřených erasmovských smluv, ale
počet a povaha skutečně funkčních a aktivních partnerství v rámci programu Erasmus+.
14:12 odchází Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.
Předsedkyně informuje, že dokument bude od 22. 5. 2018 veřejný na úložišti. Dr. Galeta
navrhuje předložený návrh formálně upravit.
3. zpráva o hospodaření FF ZČU v Plzni za rok 2017
Dr. Piknerová vyzvala děkana FF, zda má k tomu bodu nějaké informace. Děkan pouze
zmínil, že vedoucí kateder nezaslali žádnou připomínku, tudíž je zpráva vedoucími kateder
schválená. Následně předává slovo tajemníkovi FF ZČU Mgr. Lukášovi Lenkovi. Mgr. Lukáš
Lenk poznamenal, že zpráva má tradiční formát jako za posledních 15 let, prvních 5 stránek je
věnováno schválenému rozpočtu a další stránky zobrazují data z čerpání rozpočtu a dále
obecně řekl další informace, které se v dokumentech vyskytují. Poukázal především na články
9b, 9c Rozpočtové úpravy jako na nejdůležitější informace, které výroční zpráva obsahuje.
Předsedkyně následně vyzvala senátory k možné diskusi a vzhledem k tomu, že žádné

připomínky ze strany senátorů nezazněly, vzápětí navrhla hlasovat o usnesení, které je
formulováno jako: AS FF ZČU schvaluje zprávu o hospodaření Fakulty filozofické ZČU
v Plzni za rok 2017.
Akademický senát schválil usnesení v poměru hlasování 11:0:1.
Dr. Galeta zmínil špatnou formální úpravu dokumentu a následně apeloval na vedení, zda by
bylo možné do budoucna zařadit k výroční zprávě také seznam zkratek. Vedení tento podnět
akceptovalo a dr. Piknerová navrhla pro zlepšení orientace v předkládaných dokumentech
možnost připojit seznam zkratek a vysvětlivek jako dodatek k projednávaným dokumentům.
4. projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
Děkan informoval senátory o dosud neschváleném rozpočtu Správní radou ZČU, která by se
měla co nejdříve sejít, přičemž se předpokládá, že rozpočet bude Správní radou ZČU
schválen, a že následně bude moci rozpočet přejít na fakulty. Dále sděloval, že ZČU přijala
metodiku ministerstva školství, a tak je možné hovořit o tom, že stejně tak, jak byl nastaven
rozpočet směrem k univerzitě, bude pravděpodobně následně rozprostřen mezi fakulty, tudíž
že metodika zůstane zachována. Zároveň se nepředpokládá, že by došlo k nějakým změnám,
částky přerozdělené mezi fakulty se mohou od nastavené metodiky lišit pouze v rámci
jednotek tisíců. Čísla zaokrouhlených rozpočtů jsou ta, se kterými mohou vedoucí kateder
počítat při hospodaření. Následně bylo slovo předáno tajemníkovi FF, který doplňuje děkana,
že Správní rada ZČU by měla rozpočet schválit v pondělí 23. 4. 2018 a poté dojde k vyjádření
ze strany kvestora. Tajemník představil dokument o rozpočtu na rok 2018, který byl
senátorům předložen v tiskové podobě před začátkem zasedání. Informoval o nově
sledovaném ukazateli, a to míře úspěšnosti studentů. Zároveň dochází k institucionální
podpoře, která je určována RIV body, rozpad prvního z nich byl verifikován katedrami a další
jsou jednoznačně přiřaditelné výsledky. Stejně jako v minulém roce došlo k úpravě
koeficientu hromadnosti na KGS. Nakonec tajemník dodává, že v případě jakýkoliv dotazů a
nesrovnalostí je možné se na něj individuálně obrátit, a že na veškeré podněty se bude snažit
odpovědět. Děkan ještě dodal, že se systém navyšování platů zaměstnanců školských zařízení
avizovaný MŠMT netýká akademických pracovníků, jejichž plat se vždy odvíjí od počtu
studentů a kvalitativních ukazatelů. Dr. Piknerová informovala senátory, že byl zatím návrh
pouze předložen k diskusi a hlasování o něm proběhne až v květnu. Zároveň uvítala iniciativu
pana tajemníka, že je možné se v případě jakýchkoliv dotazů na něj obrátit a vyzvala senátory
k diskusi.

Dr. Galeta položil otázku související s KAR a předpokládaným poklesem jejího rozpočtu,
přičemž se mu dostalo odpovědi, že tato katedra klesá ve financích v ukazateli „K“ za počet
RIV bodů, a dále je pokles způsoben nárůstem plateb za služby za projektovou činnost, což
způsobuje propad jejího rozpočtu. Dr. Polák položil otázku, zda byly finanční prostředky za
studenty, které přislíbilo MŠMT, již schváleny. Děkan odpověděl, že ano a že i přesto, že
máme málo studentů, jsou finanční prostředky vysoké a již je tato skutečnost promítnuta v
rozpočtu. Předsedkyně podpořila vedení fakulty, aby předložený dokument dokončilo a to tak,
aby bylo možné o rozpočtu na květnovém zasedání hlasovat.
5. projednání záměrů žádostí o akreditaci studijního programu Cizí jazyky pro komerční praxi
a Areálová studia: bavorská studia
Předsedkyně vyzývá hosty k vyjádření k tomu bodu. Dr. Horová konstatovala, že byly již
zapracovány připomínky od prorektora Čepičky, a že předkládané spisy ještě nejsou
definitivní a budou procházet formální úpravou. Poté předala slovo doc. Fenclové, jež je
garantkou programu Cizí jazyky pro komerční praxi a která upozorňuje, že program je
profesního charakteru a je dobře, že budeme mít možnost v realizaci tohoto programu
pokračovat. Profesní charakter souvisí s tím, že studenti musí během studia absolvovat
povinnou praxi. Následně předala slovo dr. Königsmarkové, která se podílela na přípravě
spisu Areálová studia: bavorská studia. Ta informovala senátory o podrobnostech spisu, který
je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi KGS a pracovištěm v Řezně. Program má
interdisciplinární povahu. Dr. Königsmarková zároveň zmínila, že po hodnocení a kontrole ze
strany rektorátu byly výhrady pouze k formálním problémům, ty byly v předložené verzi již
zapracovány. Všechna další doporučení zejména formálního charakteru budou ještě
zapracována a spis projde také jazykovou korekturou před finálním odevzdáním. Předsedkyně
dr. Piknerová poděkovala za informace a vyzvala senátory k diskusi. Proděkan doc. Novotný
položil dotaz ohledně délky praxí, na což odpověděla dr. Horová, že praxe budou probíhat
semestrálně a budou hodinově rozvrženy. Dr. Galeta se zeptal na odhadovaný počet studentů
v prvním ročníku navazujícího programu. Dr. Königsmarková reagovala, že odhady jsou
kolem 30 studentů. Mgr. Zdeňka Špiclová se tázala na podmínky zahraničního výjezdu,
přičemž zatím tato podmínka není, pouze je povinná stáž.
Děkan k tomuto dodal, že se plánuje otevřít stejný obor v Řezně, tudíž se z oboru stane double
degree. Dr. Königsmarková ještě zdůraznila, že je v tomto případě také nutné do budoucna
počítat se zahraničními studenty. Předsedkyně děkuje dr. Königsmarkové a doc. Fenclové za

účast na jednání AS FF a za představení spisů. Zároveň vyzývá senátory ke hlasování o
usnesení ve znění: AS FF ZČU projednal záměry žádosti o akreditace programu Cizích jazyků
pro komerční praxi a Areálová studia: bavorská studia a podstoupil záměry žádostí o
akreditaci dalším grémiím. Toto usnesení bylo přijato poměrem 12-0-0.
15:11 odchází Bc. David Fronk
6. Zprávy AS FF
Dr. Kodet informoval senátory o zasedání AS ZČU, přičemž podstatnými body k řešení se
staly návrh rozpočtu, kdy vzestup finančních prostředků je možné shledat u všech fakult
kromě Fakulty elektrotechnické, která kvůli tomu navrhla změnu metodiky přerozdělování.
Dalším bodem k diskusi se stala otázka oboru tělesné výchovy. Dr. Kodet informoval o
diskusi, která probíhala na půdě AS ZČU k tomuto tématu.
7. Zprávy ze studentské komory AS FF
Žádné nové informace
8. Různé
Předsedkyně upozornila senátory, že následující zasedání, tedy květnové, se uskuteční
v pozměněném termínu a to 30. 5. 2018 od 13:00 v SP 319. Doc. Kučera ke konci zasedání
dodal, že vytvoření nového ústavu pro tělesnou výchovu bude vyžadovat infrastrukturní
náklady a mělo by se to projednávat ve speciálním režimu. K tomuto tématu vyjádřil své
podněty také dr. Galeta, dr. Kalvas a děkan FF.

Předsedkyně AS FF dr. Piknerová v 15:20 děkuje senátorům za účast a končí jednání.

Zapsali:

Bc. Jana Pleyerová a 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 2. května 2018

