Dne 21. září 2018
č. 7/2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Bc. David Fronk, PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Radim
Kočandrle, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel
Křížek, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D.
Vedení FF
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr
Kučera, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Anita Ottenschlägerová, PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.,
Mgr. Klára Preusz, Mgr. Jan Straka, PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., Bc. Attila Vatansever,
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Volby členů předsednictva AS
2. Úvodní slovo vedení fakulty
3. Projednání voleb do AS FF ZČU pro období 2019-2020
4. Zprávy z AS ZČU
5. Zprávy ze studentské komory
6. Různé
Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byly po celou dobu zasedání Bc. Fronk a dr. Kratochvíl.
Vzhledem k nepřítomnosti dosavadní předsedkyně dr. Piknerové zástupce dr. Kalvas zahajuje
zasedání, zmiňuje změny ve složení volební části studentů a představuje program zasedání. Roli
skrutátorů přijali Bc Fronk a dr. Kratochvíl. Program zasedání byl schválen hlasováním
v poměru hlasů 8-0-0.
1. Volby členů předsednictva AS
Zástupce předsedkyně AS FF připomíná rezignaci dosavadní předsedkyně AS FF na tuto funkci
kvůli dlouhodobému zahraničnímu pobytu, je tedy třeba zvolit nového předsedu. Dr. Kalvas
navrhuje na tuto funkci dr. Kodeta. Žádné další nominace nejsou. Dr. Kalvas navrhuje jako
členy volební komise Bc. Fronka, dr. Křížka a dr. Poláka, kteří roli přijímají. Tajným
hlasováním je dr. Kodet zvolen předsedou AS FF hlasy všech přítomných členů AS FF (8). Dr.
Kodet, který se nyní ujímá řízení zasedání, dosud zastával v předsednictvu AS FF funkci
zástupce volební části akademických pracovníků, je tedy třeba zvolit nového zástupce. Dr.

Křížek navrhuje dr. Kratochvíla do této funkce. Tajným hlasováním je dr. Kratochvíl zvolen
zástupcem volební části akademických pracovníků AS FF hlasy všech přítomných členů této
části (7). Po zániku některých mandátů v části studentů je zapotřebí zvolit zástupce této části
do předsednictva AS FF. Vzhledem k tomu, že je na zasedání přítomen pouze jeden člen
studentské části, volba se odkládá na příští zasedání.
2. Úvodní slovo vedení fakulty
Děkan dr. Šanc konstatuje, že v době od posledního zasedání AS FF bylo Radou pro vnitřní
hodnocení schváleno všech 5 zaslaných akreditačních spisů doktorských programů s tím, že
všechny byly precizně zpracovány. Děkan rovněž hovoří o problematice institucionální
akreditace. ZČU je oproti jiným univerzitám pozadu, dosud nebyla žádost podána. Prorektor
Čepička apeloval na jednotlivé součásti, aby zvážily, zda přidat do 1. kola žádostí nějakou ze
svých oblastí vzdělávání. Je v zájmu FF být součástí institucionální akreditace, přičemž
přinejmenším v oblasti historické vědy jde o realistický záměr. Dále děkan rekapituluje právě
uplynuvší přijímací řízení. V porovnání s minulým rokem FF zaznamenala pokles
v přihláškách, respektive zápisech, je zde tedy určité riziko sankcí za tzv. nedobrané studenty.
V této situaci hrají roli různé faktory, děkan zmiňuje již realizované a plánované PR aktivity,
které by mohly zvýšit zájem u uchazečů. Pozitivní v tomto směru by měla být akreditace,
respektive otevření programu sociální práce. Děkan dále zmiňuje nové rozhodnutí o přidělování
stipendií doktorským studentů, kdy má být udržen „progresivní model“. Tj. základní dotace 9
tis./měsíc je postupně navyšována v závislosti na získaných kreditech. Navýšení prostředků na
Ph.D. stipendia podle děkana zároveň zvyšuje tlak na kvalitu doktorských programů. Děkan
dále sděluje, že končí dvouletý mandát členů disciplinární komise, pravděpodobně v listopadu
děkan senátu představí návrh na nové složení komise. Nakonec hovoří o rekonstrukci budovy
děkanátu, do konce roku 2018 by měly být práce hotovy, pokud dojde ke zpoždění, tak nanejvýš
v řádu týdnů.
Doc. Novotný hovoří o hodnocení univerzity v rámci metodiky 17+. ZČU jako celek nepatří ke
špičce, nedisponuje nejlépe hodnocenými výstupy. Zatím bylo dokončeno hodnocení 2016
v kategorii společenská relevance. Do nové fáze hodnocení v kategoriích přínos k poznání a
společenská relevance nominoval FF dle zadání ZČU 23 pečlivě zvolených výsledků.
3. Projednání voleb do AS FF ZČU pro období 2019-2020
Dr. Kodet rekapituluje dosud učiněné kroky. Obecný termín voleb do AS FF pro období 20192020 byl na květnovém zasedání stanoven na 19. až 23. listopadu. Předseda AS FF musí nyní
jmenovat členy volební komise, na kterých bude stanovení přesného termínu voleb. Dr. Kodet
informuje členy AS FF, že již dříve oslovil potenciální členy volební komise (je třeba 3 za
volební část akademických pracovníků a 2 za volební část studentů) a má jejich předběžný
souhlas. Na prvním zasedání VK dr. Kodet dá jejím členům ke zvážení návrh, aby podle
dosavadní praxe připadl termín voleb na úterý a středu, tj. 20. a 21. listopadu.
4. Zprávy z AS ZČU
Zástupce FF v AS ZČU dr. Kodet uvádí, že na červnovém zasedání neproběhlo nic z hlediska
FF podstatného. Na zasedání byl zmíněn výzkum katedry sociologie Střední školy na Plzeňsku
detailně zkoumající motivace a strategie studentů středních škol k pokračování studia na
univerzitách, nevyvolal však prakticky žádnou odezvu.
5. Zprávy ze studentské komory

Bc. Fronk nemá žádné zprávy. Dr. Křížek jej žádá, aby oslovil nové studentské senátory, kteří
se prozatím nedostavili, a vyzval je k účasti na zasedání AS FF.
6. Různé
Nejsou žádné zprávy ani návrhy do diskuze.

Předseda dr. Kodet děkuje senátorům za účast a po upozornění, že další zasedání AS FF se koná
19. října, 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 28. září 2018

