Dne 22. června 2018
č. 6/2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Ph.D., 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., doc.
PaedDr. Petr Kučera, Ph.D., PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Mgr. Klára Preusz
Vedení FF
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza
Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Mgr. Jana Pleyerová.
Omluveni
Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Bc. Adéla
Kovačiková, Mgr. Lukáš Lenk, Mgr. Michal Polák, Ph.D.Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Jan
Straka, Mgr. Zdeňka Špiclová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017
3. zprávy ze studentské části AS FF
4. zprávy z AS ZČU
5. 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 Mgr. Fischerová a Mgr. Preusz.
Předsedkyně dr. Piknerová představuje program zasedání. Roli skrutátorů přijaly Mgr.
Fischerová a Mgr. Preusz. Program zasedání byl po prvním zmatečném hlasování schválen
opakovaným hlasováním v poměru hlasů 8-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan konstatuje, že dva návrhy akreditací programů Cizí jazyky pro komerční praxi a
Bavorská studia byly schváleny Radou pro vnitřní hodnocení ZČU a mohou tak být
postoupeny Národnímu akreditačnímu úřadu. Děkuje všem zúčastněným za dobrou práci.
Uvádí, že přes nižší účast externích členů proběhlo červnové zasedání Vědecké rady FF
bezproblémově. Zmiňuje rozhodnutí vlády o navýšení rozpočtu pro vysoké školy na rok 2019
o 1 až 2 miliardy, není však jasné, jak budou tyto prostředky distribuovány. Děkan vyjadřuje
naději, že rozpočet FF v příštím roce přinejmenším neklesne. V této souvislosti se dále dotýká
otázky hodnocení vědy a výzkumu, které lze považovat za zhroucené, neboť tzv. Metodika

17+ dosud není implementována. Jedinou jistotou zůstává hodnocení skrze RIV. Děkan dále
uvádí, že po hodnocení úrovně provedení webových stránek ZČU se univerzita rozhodla
učinit zásadní změny, akademická obec bude více vědět údajně v září 2018. Nakonec děkan
uvádí, že byla vypsána výběrová řízení na pozice vedoucích kateder politologie a
mezinárodních vztahů a anglického jazyka, které by měly být obsazeny už počátkem
nadcházejícího akademického roku. Doc. Kučera se dotazuje na osud Metodiky 17+,
proděkan Novotný uvádí, že se prokázala její nepoužitelnost pro hodnocení sociálních a
humanitních věd a že projekt Metodiky 17+ není možné zcela zavrhnout, ovšem budoucnost
je velmi mlhavá. Proděkanka Šlehoferová připomíná, že byl zaměstnancům zaslán mail kvůli
kontrole dat pro pilotní ověřování systému hodnocení akademických pracovníků HaP a
stručně vysvětluje charakter systému a jeho přínosy. Kontrola se týká všech pracovníků
s úvazkem od 0,5 včetně. Předsedkyně senátu dr. Piknerová v této chvíli vysvětluje důvody
absencí zbylých členů vedení FF na zasedání.
2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017
Proděkanka Šlehoferová stručně představuje předkládaný dokument s tím, že byl diskutován
již na předchozím zasedání. Zmiňuje, že sběr některých dat byl zpožděn kvůli
problematickému fungování datového skladu. Oproti loňskému dokumentu ten současný
doznal určitých změn, ty se týkaly např. nových předpisů, změn v některých grémiích,
celková grafická úprava je rovněž významně upravena. Proděkanka děkuje za spolupráci
kromě jiných také studentské části AS FF a dr. Galetovi. V rámci související diskuze se
senátoři dotkli otázek evidování a vykazování studentských mobilit a hodnocení
nezaměstnanosti absolventů FF. Fakulta filozofická dlouhodobě nesouhlasí se způsobem a
dopady vykazování nezaměstnanosti absolventů. Po diskuzi plénum AS FF přistoupilo
k hlasování o usnesení v tomto znění: „Akademický senát Fakulty filozofické ZČU v Plzni
projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti FF za rok 2017.“ Usnesení bylo schváleno
poměrem hlasů 8:0:0.
3. Zprávy ze studentské části AS FF
Bývalá předsedkyně studentské části AS FF Mgr. Pleyerová spolu s dr. Piknerovou hovoří o
změnách mandátů ve studentské části AS FF vyvolaných zakončováním studií, případně
dalšími důvody. Mandát zanikl Mgr. Špiclové, Bc. Fronk čeká na zápis do doktorského studia
atd. Situace se vyjasní po zápisech do akademického roku 2018/2019 před následujícím
zářijovým zasedáním AS FF. Předsedkyně Piknerová děkuje studentské části za její práci.
4. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet uvádí, že AS ZČU schválil zprávu o hospodaření a o činnosti ZČU. Dr. Piknerová
doplňuje, že na základě rozhodnutí AS ZČU bude Fakultě pedagogické odpuštěn zbytek dluhu
zhruba ve výši 6 milionů korun. Stále neexistuje dohoda dvou zainteresovaných univerzitních
pracovišť na koncepci pracoviště zajišťujícího tělovýchovu. Dr. Kodet ještě upozorňuje na
fakt, že poslední dosud zveřejněný zápis ze zasedání AS ZČU je z března 2018.
5. Různé
Dr. Piknerová uvádí, že na webových stránkách FF bude v sekci senát zřízena záložka pro
listopadové volby do AS FF. Ve 14:12 přibyl na zasedání dr. Kalvas. Mgr. Pleyerová hovoří o

potížích se studentskou zástupkyní FF v AS ZČU Adélou Pleštilovou, která nebyla dosud
přítomna na žádném zasedání, zároveň však neprojevuje vůli ke složení mandátu.
Předsedkyně AS FF dr. Piknerová ve 14:16 děkuje senátorům za účast a končí jednání.
Zapsali:

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 29. června 2018

