Dne 23. listopadu 2018
č. 9/2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, Ph.D., 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., Mgr. Jan Straka, Bc. Attila Vatansever,
Vedení FF
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza
Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Bc. David Fronk, PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., doc. PaedDr. Petr Kučera,
Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Anita Ottenschlägerová, PhDr. Linda Piknerová, Ph.D., Mgr.
Michal Polák, Ph.D., Mgr. Klára Preusz, doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Projednání akreditačního spisu studijního programu Sociální práce
3. Projednání akreditačního spisu habilitačního řízení Teorie a dějiny vědy a techniky
4. Projednání vyhlášení doplňovacích voleb do AS FF pro funkční období 2019/2020
5. Zprávy z AS ZČU
6. Zprávy ze studentské komory
7. 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. Straka.
Předseda AS FF představuje program zasedání. Roli skrutátorů přijali Mgr. Fischerová a Mgr.
Straka. Program zasedání byl schválen hlasováním v poměru hlasů 9-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan dr. Šanc připomíná, že se příští týden ve středu 28. 11. koná volba kandidáta na rektora.
Stěžejním tématem zůstávají institucionální akreditace. Fakulta filozofická bude připravovat
žádosti ve čtyřech oblastech vzdělávání pro bakalářský a magisterský stupeň. Stále se však mění
termíny, jakož i další okolnosti tohoto procesu ze strany univerzity, což situaci poněkud
komplikuje. Příprava všech potřebných materiálů musí být hotova do konce února 2019. Budou
probíhat schůzky zástupců kateder odpovědných za tuto přípravu. Na kolegiu rektora začíná
být probírán rozpočet na rok 2019, rektor deklaruje, že se bude dodržovat ministerská metodika,
pouze s tím, že se snad bude měnit poměr mezi ukazateli „A“ a „K“. Postoj FF k této věci je

neutrální. Mluvilo se také o projektu ESF2, v rámci kterého však přijde na univerzitu podstatně
menší částka než v případě ESF1. Děkan zmiňuje konání slavnostní vědecké rady ZČU
v minulém týdnu, v rámci které byli oceněni dva zástupci FF, prof. Petr Charvát za vynikající
vědecké výsledky a prof. Josef Kandert za dlouhodobý přínos univerzitě. Před projednáváním
studijního programu Sociální práce děkan zmiňuje svou spokojenost nad tím, že se po letech
příprav blíží jeho akreditace a upozorňuje na potenciální význam programu pro fakultu.
2. Projednání akreditačního spisu studijního programu Sociální práce
Dr. Pařízková představuje předkládaný dokument a zmiňuje některé podstatné okolnosti jeho
vzniku. Jedinou kritickou připomínku vznesl dr. Kalvas a upozornil na některé méně podstatné
nedostatky ve formální úpravě dokumentu. Po krátké rozpravě přijal AS FF poměrem hlasů
9:0:0 následující usnesení: „Akademický senát Fakulty filozofické projednal akreditační spis
studijního programu Sociální práce a doporučuje jej k projednání v dalších grémiích.“
3. Projednání akreditačního spisu habilitačního řízení Teorie a dějiny vědy a techniky
Dr. Dostálová představuje předkládaný dokument, vysvětluje širší kontext jeho vzniku, FF
disponuje tímto habilitačním řízením již dekádu. Uvádí, že kvalifikační zajištění je vyšší, než
vyžadují příslušné standardy. Upozorňuje ovšem, že došlo k nedopatření v samotném názvu
habilitačního řízení. Nově se bude nazývat Filozofie a dějiny vědy a techniky, v předkládaném
dokumentu je ovšem uveden současný název Teorie a dějiny vědy a techniky. AS FF se tedy
prozatím pouze seznamuje s obsahem spisu, upravený jej obdrží k projednání na některém
z příštích zasedání. Dr. Křížek se ptá, zda došlo k nějakým významnějším změnám
v současném spisu oproti dřívějšímu, dr. Dostálová uvádí, že nikoliv. Rozdíl se může projevit
spíše v akcentování určitých témat. Dr. Kalvas poukazuje na méně významné nedostatky ve
formální úpravě spisu.
4. Projednání vyhlášení doplňovacích voleb do AS FF pro funkční období 2019/2020
AS FF se zabýval situací po listopadových volbách do AS FF pro nové funkční období, kdy
bylo (dosud předběžně) v důsledku nedostatečného počtu kandidátů zvoleno pouze 8 senátorů
v akademické a 3 senátoři ve studentské části. Volební řád FF na takovou konkrétní situaci
nepamatuje. Po rozpravě se senátoři shodli na tom, že v souladu s článkem 25 tohoto řádu
budou v lednu 2019 vyhlášeny doplňovací volby. Doporučili proto vedení fakulty, aby byl
z tohoto důvodu senát pro nové funkční období svolán co nejdříve.
5. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet informoval o zasedání AS ZČU, který se především připravuje na volbu rektora. Dále
byly řešeny otázky plnění dlouhodobého záměru a čerpání rozpočtu. Zasedání bylo pouze
informativní.
6. Zprávy ze studentské komory
V návaznosti na rozpravu v bodě 4 Bc. Vatansever uvádí, že panuje velmi nízké povědomí mezi
studenty o samotné existenci AS FF, respektive o jeho smyslu a činnosti. Ptá se na možnosti
nápravy tohoto stavu. Následuje kratší diskuze na toto téma.

7. Různé
Děkan dr. Šanc si bere slovo a zve přítomné na předvánoční fakultní večírek, který proběhne
19. 12. od 16:00 v kavárně Družba.
Dr. Galeta požádal děkana o zvážení, jak nějakým způsobem vyjádřit poděkování uklízečkám,
které v souvislosti s uskutečněním „Akademického koštu piva“ v prostorách Sedláčkovy 15
čelily nestandardní pracovní zátěži. Děkan děkuje za podnět a slibuje odpovídající reakci.
Dr. Kodet zve přítomné na křest své nové knihy, který se uskuteční 12. 12. v kavárně Družba.
Předseda dr. Kodet děkuje senátorům za účast a po upozornění, že další zasedání AS FF se koná
14. prosince, končí ve 14:17 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
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