Dne 23. března 2018
č. 3/2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické

Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Bc. David Fronk, Mgr. Patrik Galeta, 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., Bc. Jana
Pleyerová, Mgr. Jan Straka, Mgr. Zdeňka Špiclová
Vedení FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.,
Doc. Jan Záhořík, Ph.D.
Hosté

Omluveni
Bc. Adéla Kovačiková, Mgr. Lukáš Lenk, Doc. Lukáš Novotný, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D.,

Program:
1. úvodní slovo vedení FF
2. projednání anotací záměrů žádostí o akreditaci studijních programů
3. prezentace FF
4. zprávy z AS ZČU
5. zprávy ze studentské části AS FF
6. různé

Zasedání AS FF probíhalo v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání doc. Kučera a Bc. Fronk.
Předsedkyně AS FF dr. Piknerová zahájila zasedání a představila navržený program. Role skrutátorů se
ujali doc. Kučera a Bc. Fronk. Návrh programu jednání byl schválen hlasováním (13-0-0).

1. úvodní slovo vedení FF
Děkan FF dr. Šanc informuje, že rektor zpracoval návrh rozpočtu ZČU pro rok 2018, který se tentokrát
řídí metodikou MŠMT. Z pohledu FF jde o žádoucí postup. Zvýšil se podíl rektorátu na rozpočtu, podle
vedení FF jsou argumenty vedení ZČU v této záležitosti relevantní a přesvědčivé. FF jako celku se zvýší
rozpočet přibližně o 7 až 8 milionů Kč, z toho asi polovina je v základní dotaci. Podle děkana je velmi
znepokojující debata o realizaci neoborové tělesné výchovy na ZČU, která by mohla vzhledem
k podobě současné rozpočtové metodiky ZČU být velkou finanční zátěží pro FF. Existují dvě koncepce,
tedy vytvoření nového centrálního pracoviště nebo rozšíření působnosti Katedry tělesné a sportovní
výchovy na Fakultě pedagogické. Vedení univerzity rozhodování přenáší na AS ZČU a jeho dílčí
komise. Vedení FF se rozhodně staví proti zřízení nového centrálního pracoviště z důvodu
nepřiměřené finanční zátěže pro existující součásti ZČU, ale i kvůli absenci jasné strategie. Děkan
hovoří také o nutnosti vyvinout úsilí směrem ke změně rozpočtové metodiky ZČU, kde má Ústav
jazykové přípravy garantovaných 50 % nijak nespecifikovaného rozpočtu takzvaně za příležitost. Na
hypotetické nové centrální pracoviště tělesné výchovy by se s největší pravděpodobností vztahovalo
stejné rozpočtové opatření. Proděkanka Šlehoferová poznamenává, že na příštím zasedání AS ZČU se
budou projednávat dva související návrhy, a to návrh na změnu statutu Fakulty pedagogické (jehož
součástí je oborová a neoborová TV) a návrh Fakulty strojní na zřízení samostatného pracoviště.
Vedení FF přitom jednoznačně podporuje variantu tělesné výchovy na Fakultě pedagogické.
Vedení FF dále ústy děkana Šance a proděkanky Šlehoferové komentuje harmonogram akreditačního
procesu a popisuje současnou situaci. Vzhledem k harmonogramu akreditací aktuálně existují tři
skupiny studijních programů. Do první patří programy (CJKP, Interdisciplinární bavorská studia,
doktorské mezinárodní vztahy), které budou projednávány na dubnové VR FF, do druhé programy
(doktorská etnologie, archeologie, teorie a dějiny vědy a techniky a navazující učitelství
francouzského jazyka), které projedná VR FF na mimořádném červnovém zasedání, třetí skupina
zahrnující všechny ostatní programy bude projednána VR FF na začátku roku 2019. V této souvislosti
byla diskutována návaznost všech potřebných kroků v nejbližších měsících a to i s ohledem na
zasedání AS FF.
2. projednání anotací záměrů žádostí o akreditaci studijních programů
Dr. Piknerová představuje podklady, které má AS FF projednat. Jedná se o anotace záměrů žádostí o
akreditaci studijních programů, které (s výjimkou doktorského programu Teorie a dějiny vědy a
techniky, jehož anotace je AS FF předkládána znovu kvůli změně garanta programu) tímto zahajují
akreditační proces. Jde celkem o 21 program. Proděkanka Šlehoferová popisuje jednotlivé kroky
procesu a konstatuje, že detailní harmonogram je domluven s jednotlivými katedrami, zároveň je
k dispozici v e-úložišti, do kterého mají přístup všichni členové AS FF. Dr. Piknerová podotýká, že na
květnové zasedání AS FF bude kromě kroků souvisejících s akreditacemi třeba vyhlásit volby do AS FF.
Děkan Šanc zdůrazňuje náročnost akreditačního procesu a z ní vyplývající nároky na odpovědnost
vedení jednotlivých kateder, je třeba důsledně dodržovat stanované termíny a podobně. Dr. Kalvas a
po něm Dr. Galeta se podivují nad obsahovou i formální nejednotností předkládaných anotací.
Vedení FF ústy proděkanek Šlehoferové a Horové ujišťuje, že před odesláním kolegiu rektora dojde ke
sjednocení všech formulářů, které, jak dodává, slouží pouze pro vnitřní potřebu ZČU a nebudou
součástí spisů zasílaných na NAÚ. Proděkanka Šlehoferová rovněž podotýká, že dosud není k dispozici

jednotný elektronický formulář. Po diskuzi plénum AS FF hlasuje o následujícím usnesení:
„Akademický senát Fakulty filozofické projednal navrhované záměry akreditací studijních programů –
Archeologie (Bc.), Archeologie (Mgr.), Antropologie (Bc.), Antropologie (Mgr.), Blízkovýchodní studia
(Bc.), Blízkovýchodní studia (Mgr.), Filozofie (Bc.), Filozofie (Mgr.), Humanitní studia (Bc.), Humanitní
studia (Mgr.), Mezinárodní vztahy – teritoriální studia (Bc.), Mezinárodní vztahy (Mgr.), Politologie
(Bc.), Politologie (Mgr.), Moderní dějiny (Mgr.), Moderní dějiny (Ph.D.), Obecné dějiny (Bc.), Filozofie
a dějiny vědy a techniky (Ph.D.), Učitelství Francouzského jazyka (Mgr.), Sociologie (Bc.), Sociologie
(Mgr.) - a přijal usnesení, že doporučuje tyto dokumenty k projednání v dalších grémiích.“ Toto
usnesení bylo AS FF přijato poměrem hlasů 13:0:0.
3. prezentace FF
Proděkan Záhořík prezentuje záměry v oblasti propagace FF, se svou pracovní skupinou zahrnující
zástupce z jednotlivých kateder připravuje koncepci propagace a vnějších vztahů FF. Koncepce bude
podrobněji představena na dubnovém zasedání AS FF. Doc. Záhořík zmiňuje úspěšnou tiskovou
konferenci FF, která proběhla 22.3.2018, vedení FF plánuje pořádání vždy tří tiskových konferencí
ročně. Následná diskuze se týká zejména obsahu a formy webových stránek fakulty, jakož i adekvátní
formy oslovování potenciálních studentů. Proděkanka Šlehoferová zmiňuje výzkum katedry
sociologie na středních školách zaměřený na motivace studentů, výsledná data budou využitelná
v rámci PR strategie FF.
4. zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet uvádí, že v AS ZČU bylo v rámci řešení neoborové tělesné výchovy pouze prezentováno
jednání aktérů. Dále zmiňuje projednávání bodu týkajícího se vnitřního hodnocení kvality na ZČU, kde
se střetávají přístupy reprezentované zejména FAV na jedné a FEL na druhé straně.
5. zprávy ze studentské části AS FF
Bc. Pleyerová zmiňuje, že studentské spolky budou zmíněny v nové brožuře připravované ZČU.
6. různé
Proděkanka Horová upozorňuje na dodatečný termín pro podávání přihlášek do programu Erasmus+
(4.4.) a do programu INTER (9.4.). Dále upozorňuje na možnost studentských stáží v Českém rozhlasu,
případní zájemci kontaktují paní proděkanku.
Ve 14:52 dr. Piknerová ukončila zasedání.

Zapsal

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 3. dubna 2018

