Dne 30. května 2018
č. 5/2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Eva Fischerová, 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., 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. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová,
Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Hosté
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D., doc. Petr Lozoviuk, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
Omluveni
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Bc. Adéla Kovačiková, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.,
Bc. Jana Pleyerová, Mgr. Jan Straka
Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Schvalování rozpočtu FF na rok 2018
3. Schvalování plánu realizace strategického záměru FF na rok 2018
4. Projednání záměrů žádostí o akreditaci doktorských studijních programů Mezinárodní
vztahy, Archeologie, Etnologie, Filozofie a dějiny vědy a techniky
5. Koncepce výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017 a následující roky
6. Doplnění disciplinární komise FF
7. Vyhlášení voleb do AS FF ZČU pro roky 2019-2020
8. Zprávy z AS ZČU
9. Zprávy ze studentské části AS FF
10. 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 Bc. David Fronk a Mgr. Michal Polák, Ph.D.
Předsedkyně dr. Piknerová představuje program zasedání. Roli skrutátorů přijali Bc. Fronk a
dr. Polák. Program zasedání byl schválen hlasováním (12-0-0).
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan hovoří o přípravě akreditačních spisů čtyř doktorských programů, které dnes projednává
AS FF. Zmiňuje určité potíže s dodržováním harmonogramu akreditačního procesu a vyjadřuje

naději, že se nebudou opakovat. Informuje, že kolegium rektora projednalo dříve zaslané
anotace záměrů žádostí o akreditaci studijních programů, následně tedy budou jmenování
garanti programů a nic nebrání tomu, aby začaly být připravovány jednotlivé akreditační spisy.
Dále informuje, že MŠMT připravuje technickou novelu vysokoškolského zákona, která by
umožnila udělovat akreditace na dostudování. Vzhledem k obecné podpoře lze předpokládat,
že bude sněmovnou schválen.
2. Schvalování rozpočtu FF na rok 2018
Tajemník FF Lenk konstatuje, že předkládaný rozpočet FF na rok 2018 byl ve stejné podobě
představen senátorům již dříve, nic se nemění. I proto nebyly žádné dotazy položeny a
přistoupilo se k hlasování o usnesení: „Akademický senát FF ZČU v Plzni schválil rozpočet
Fakulty filozofické na rok 2018 ve znění předloženém ke dni 30. 5. 2018“. Usnesení bylo
schváleno poměrem hlasů 12:0:0. Děkan poděkoval za hladký průběh schvalování rozpočtu.
3. Schvalování plánu realizace strategického záměru FF na rok 2018
Proděkanka Šlehoferová stručně uvádí senátory do kontextu a konstatuje, že na minulém
zasedání byl dokument po obsahové stránce diskutován podrobně. Aktuální dokument se liší
po formální stránce, dr. Šlehoferová děkuje za spolupráci v tomto ohledu dr. Galetovi a uvádí,
že přijatá forma dokumentu bude vzorem i pro další důležité dokumenty FF. Po kratší diskuzi
AS FF přistoupil k hlasování o usnesení: „Akademický senát FF ZČU v Plzni schválil plán
realizace strategického záměru FF na rok 2018“. Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů
12:0:0.
4. Projednání záměrů žádostí o akreditaci doktorských studijních programů Mezinárodní
vztahy, Archeologie, Etnologie, Filozofie a dějiny vědy a techniky
Předsedkyně senátu dr. Piknerová spolu s děkanem dr. Šancem nejprve rekapitulují procesní a
další související záležitosti spojené s akreditací doktorských programů. Dr. Piknerová následně
vyzývá pozvané hosty z dotčených kateder, aby stručně představili předkládané spisy. Doc.
Vařeka představuje program Archeologie, uvádí, že bude realizován ve spolupráci
s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity a s Archeologickým ústavem AV ČR a to
v českém i anglickém jazyce. Studium má být výrazně interdisciplinární, na rozdíl od
současnosti má být program čtyřletý. Na otázku dr. Piknerové po důvodech této změny doc.
Vařeka odpovídá, že jednak je třeba dobu studia sladit s partnerem z Jihočeské univerzity,
jednak je studium časově náročné kvůli práci v terénu. Doc. Lozoviuk následně představuje
program Etnologie, mezi jiným uvádí, že spis odráží snahu o těsnější spolupráci s etnologickým
ústavem AV ČR, předpokládají se měsíční stáže u tohoto partnera. Hovoří také o kontinuitě
programu a jeho otevřenosti vůči zájemcům z různých příbuzných oborů. Dr. Kočandrle
v zastoupení představuje program Filozofie a dějiny vědy a techniky, hovoří o těsné spolupráci
s Filozofickým ústavem a uvádí, že program je nyní koncipován na čtyři roky. Na žádost dr.
Křížka stručně představuje garanta programu doc. Vladimíra Havlíka. Dr. Jurek v případě
předkládaného programu Mezinárodní vztahy uvádí, že spis doznal jen kosmetických úprav,
přičemž anglická verze bude dopracována do čtrnácti dnů. V rámci následující diskuze se
ukázalo, že někteří senátoři neměli z technických důvodů přístup do příslušné složky
elektronického úložiště. Předsedkyně senátu dr. Piknerová tedy požádala tajemníka fakulty, aby
neprodleně zajistil příslušná práva přístupu pro všechny senátory a rozhodla, že projednání
žádostí o akreditaci a hlasování o usnesení proběhne per rollam do 1. 6. 20:00. Tímto způsobem
pak bylo poměrem hlasů 14:0:1 přijato usnesení: „Akademický senát FF projednal navrhované
záměry akreditací doktorských studijních programů Mezinárodní vztahy, Archeologie v české
a anglické verzi, Etnologie v české a anglické verzi, Filozofie a dějiny vědy a techniky v české

a anglické verzi a přijal usnesení, že doporučuje tyto dokumenty k projednání v dalších
grémiích.“
5. Koncepce výroční zprávy o činnosti FF za rok 2017 a následující roky
Proděkanka Šlehoferová vysvětluje pojetí výroční zprávy a principy, kterými se chce vedení
FF řídit. Uvádí, že zpoždění při zpracovávání zprávy bylo způsobeno technickými problémy ve
využívání datového skladu univerzity. Vizí je přitom automatické generování dat ze všech
relevantních zdrojů tak, aby nebylo třeba opakované dotazování na jednotlivých pracovištích.
Výroční zpráva bude schvalována na červnovém zasedání AS FF.
6. Doplnění disciplinární komise FF
Děkan uvádí, že v disciplinární komisi FF chybí jeden člen, a navrhuje doplnit ji Ing. Zdeňkem
Vávrou, Ph.D. z katedry germanistiky a slavistiky. Doc. Kučera poznamenává, že jde o velmi
dobrou volbu, dr. Vávru zná jako odpovědného a pečlivého kolegu. Plénum následně
přistoupilo k hlasování o usnesení: „Akademický senát FF ZČU v Plzni na návrh děkana FF
schválil Ing. Zdeňka Vávru, Ph.D. jako nového člena disciplinární komise FF.“ Usnesení bylo
přijato poměrem hlasů 11:0:0.
7. Vyhlášení voleb do AS FF ZČU pro roky 2019-2020
Předsedkyně senátu předkládá návrh, aby se obecným termínem voleb do AS FF na období
2019–2020 stal týden od 19. do 23. listopadu 2018. Následně bylo poměrem hlasů 11:0:0
schváleno usnesení: „Akademický senát FF ZČU v Plzni schválil obecný termín voleb do AS
FF na období 2019-2020, kterým bude 19.–23. listopadu.“
8. Zprávy z AS ZČU
Zástupce FF v AS ZČU dr. Kodet žádné zprávy nemá, AS ZČU zasedá právě dnes.
9. Zprávy ze studentské části AS FF
Žádné zprávy nejsou. Předsedkyně senátu dr. Piknerová upozorňuje, že kvůli nadcházejícím
státním závěrečným zkouškám bude třeba pečlivě sledovat možné změny ve složení studentské
části AS FF.
10. Různé
Dr. Galeta žádá, aby byla zjednodušena struktura úložiště pro lepší orientaci. Proděkanka
Šlehoferová sděluje zástupcům studentské části, že jim bude zaslána nabídka práce v Národním
parku Šumava. Dále upozorňuje na setkání akademické obce ZČU, které se bude konat 13. 6.
od 14:30 v budově NTIS a na setkání v rámci FF 28. 6. od 8:30 do 12:00 v SP319, kde budou
prezentovány výzkumy a analýzy uskutečněné v poslední době na FF.

Předsedkyně AS FF dr. Piknerová ve 14:45 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 11. června 2018

