Dne 13. prosince 2019
č. 9/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Bc. Petr Kačírek, PhDr. František Kalvas, Mgr.
Tereza Kamišová, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr.
Daniel Křížek, Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, PhDr. Martina
Ponížilová, Ph.D., Ph.D., Mgr. Radek Schuster, Ph.D., Bc. Attila Vatansever
Vedení FF
PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová,
Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. David Fronk, Mgr. Lukáš Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., Mgr. Zdeňka
Špiclová
Program:
1. Úvodní slovo vedení
2. Projednání tezí Plánu realizace strategického záměru na rok 2020
3. Zprávy z AS ZČU
4. Zprávy ze studentské komory
5. Různé
Zasedání AS FF probíhalo dne 13. prosince 2019 v SO 214 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Mgr. Michal Polák, Ph.D. a Bc. Petr Kačírek.
V úvodu zasedání předseda dr. Roman Kodet přivítal členy AS FF. Za skrutátory byli
navrženi Dr. Michal Polák a Bc. Petr Kačírek, kteří s návrhem souhlasili. Program zasedání
byl schválen v poměru hlasů 13-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Pan děkan přivítal přítomné senátory a členy vedení fakulty a současně se omluvil za dřívější
odchod ze zasedání z důvodu účasti na jednání Strategické komise ZČU pod vedením
prorektora doc. Vladimíra Duchka. V úvodu shrnul dění na fakultě v uplynulých třech
týdnech. Jednou z nejvýznamnějších událostí na fakultě a potažmo univerzitě byla
institucionální akreditace. V tomto ohledu pan děkan potvrdil informace, s nimiž fakulta
pracovala. Následně informoval o nominaci doc. Jana Váně, vedoucího KSS, na člena Rady
pro vnitřní hodnocení (RVH). V souvislosti s akreditačním procesem byl na Kolegiu děkana
odsouhlasen harmonogram, podle kterého je třeba odeslat žádosti o akreditaci programů, pro
něž fakulta nezískala institucionální akreditaci, na Národní akreditační úřad (NAÚ) v první

třetině roku 2020, respektive koncem března, či nejpozději v dubnu 2020. Fakulta je
připravena dodat potřebné podklady v termínu.
V souvislosti se zasedáním AS ZČU pan děkan upřesnil, že v současné době je pozornost
věnována především metodice rozpočtu, by měla být předložena na lednovém zasedání AS
ZČU panem rektorem.
Pan děkan rovněž informoval o rozšíření provozu stávající tramvajové linky č. 4 z Košutky na
Borská pole, na konečnou stanici Univerzita. Zahájení provozu bylo oznámeno na pondělí 16.
prosince 2019.
Proděkanka Tereza Šlehoferová doplnila, že byla podána žádost o HRAWARD. Výsledek by
měl být znám do dvou měsíců. Proděkan Jan Záhořík uvedl, že momentálně probíhá příprava
Dnu otevřených dveří na fakultě.
Následně pan děkan poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál příjemné prožití
vánočních svátků.
2. Projednání tezí Plánu realizace strategického záměru na rok 2020
Proděkanka Tereza Šlehoferová informovala o Plánu realizace strategického záměru na rok
2020 (dále PRSZ), který byl senátorům rozeslán v dostatečném časovém předstihu
k prostudování a připomínkování a jehož je hlavní autorkou. V obecné rovině jde o dokument
prezentující gesci a agendu děkana fakulty a jednotlivých proděkanů. Uvádí stav za rok 2019
a předkládá výhled, respektive plán realizace na nadcházející období. Bude předložen
prorektoru Duchkovi a následně diskutován s vedením univerzity (leden 2020). Finální
podoba bude zapracována do Strategického záměru ZČU. PRSZ je koncipován do pěti oblastí:
1) vzdělávání, 2) tvůrčí činnost, 3) internacionalizace, vnější vztahy a třetí role, 4) řízení a lidé
a 5) související činnosti. Součástí je rovněž příloha věnovaná provazbě priorit PRSZ FF ZČU
2019 s prioritami PRSZ ZČU 2019. V jednotlivých oblastech je vždy uvedeno zhodnocení
stávajícího stavu (2019) a nastíněn cílový stav včetně vybraných výstupů (2020). Paní
proděkanka vyzvala k zaslání připomínek do 17. prosince 2019.
Pan děkan doplnil, že některé položky uvedené v PRSZ jsou klasické, jiné naopak nové.
Strategické rozhovory umožní vznést nové podněty, a to jak ze strany vedení fakulty, tak i ze
strany vedení univerzity. V tomto ohledu se nabízí možnost řešení prostoru mezi budovami
PC, SP, SD a RJ, který by bylo třeba revitalizovat, např. za přispění studentů FDU. Předseda
senátu Dr. Roman Kodet dodal, že dokument je připravován standardní cestou, po obdržení
připomínek bude revidován a upraven. Strategické rozhovory vedení FF s vedením ZČU se
uskuteční dne 29. ledna 2020 od 8:30hod.
3. Zprávy z AS ZČU
Na zasedání AS ZČU byl rozporován status NTC a zmíněna částečná změna statusu FPE.
Projednávána byla rovněž institucionální akreditace, v níž byla nejúspěšnější FF. Padl rovněž
návrh na odměňování senátorů, který vyvolal podnětnou diskusi. Členové studentské komory
vyjádřili nespokojenost s množstvím parkovacích míst na kampusu. Metodika rozpočtu bude
známa až v lednu 2020.
4. Zprávy ze studentské komory
Předsedkyně studentské komory Mgr. Zdeňka Špiclová byla ze zasedání omluvena. Ze
studentské komory nebyly žádné zprávy.
5. Různé
Předseda senátu dr. Kodet potvrdil, že v současné době jsou připravovány akreditační
podklady v oblasti historických věd. Podklady musí být nejprve projednány AS a následně
Vědeckou radou FF.

Dr. Roman Kodet poděkoval všem přítomným za spolupráci a popřál pěkné vánoční svátky a
hodně zdraví a síly do nového roku. Současně pozval přítomné na vánoční posezení od 16:00
v budově fakulty.
Následující zasedání AS proběhne v úterý 7. ledna 2020 od 9:00 v zasedací místnosti
děkanátu FF.
Zapsala: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF

V Plzni dne 18. prosince 2019

