Dne 22. února 2019
č. 3/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. David Fronk, Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. Roman Kodet,
Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Mgr. Tereza Laipertová, PhDr.
Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D., Mgr. Radek Schuster, Ph.D., Mgr.
Zdeňka Špiclová, Bc. Attila Vatansever, Mgr. Lukáš Zezula
Vedení FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc,
Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, doc.
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení
2. Doplnění Vědecké rady FF ZČU
3. Projednání akreditačního spisu doktorského studijního programu Moderní dějiny
4. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství
francouzštiny pro střední školy
5. Rozprava k PR FF
6. Zprávy z AS ZČU
7. Zprávy ze studentské komory
8. 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. Fronk a dr. Kratochvíl.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání vítá nové členy AS FF. Následně navrhuje, aby se Mgr.
Fronk a dr. Kratochvíl stali skrutátory, oba roli přijímají. Dále seznamuje senátory
s programem zasedání AS FF. Program byl schválen v poměru hlasů 13-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Dr. Šanc představil průběh strategických rozhovorů vedení FF s vedením univerzity. Dr.
Šlehoferová pro jednání připravila podklady, které vedení ZČU ocenilo jako dobře
připravené. FF se podílí na plnění různých indikátorů vztahujících se k strategickému záměru
univerzity, např. na internacionalizaci. Dalším bodem jednání byl finanční propad FF –
hledaly se způsoby, jak alespoň částečně zmírnit dopad finančního propadu na FF.

V současnosti se vedení FF soustředí na strategickou rezervu rektora, o níž bude více
informací po zasedání AS ZČU.
Ve dnech 20. a 21. 2. 2019 proběhly strategické rozhovory mezi vedoucími kateder a vedením
FF – materiály zpracované katedrami jako podklady ke strategickým rozhovorům s vedením
FF budou následně využity pro zpracování dalších dokumentů. Katedry se mj. musí připravit
na finanční propad FF a nemohou počítat s tím, že v dalších cca pěti letech počet studentů FF
nějak výrazně vzroste, čemuž se musí přizpůsobit podoba fakulty – nabízí se možnost
slučování některých bakalářských oborů (s ohledem na nižší počet studentů a finančních
prostředků je to logický krok, který by mohl pomoci mj. i finanční situaci kateder).
Dr. Šanc zmínil problematiku SGS projektů – existuje návrh, aby prostředky na SGS projekty
byly rozděleny na dvě části, kdy by větší část byla přidělena všem katedrám k podávání
velkých projektů (katedry by tak věděly, s jakou přibližnou částkou do budoucna mohou
počítat s ohledem na publikace, podporu činnosti studentů apod.), menší část by byla
předmětem soutěže projektů doktorských studentů. Dr. Šanc dodal, že je třeba, aby se
jednotlivé katedry FF dokázaly na dalším postupu v případě podávání projektů SGS shodnout,
čehož za posledních deset let schopny nebyly, avšak FF zůstává poslední fakultou na ZČU,
která finanční prostředky na SGS projekty mezi jednotlivé katedry nerozděluje.
Na univerzitě se připravují projekty ESF2 a ERDF2, na kterých FF bude participovat. Dále FF
zajímá institucionální akreditace – materiály za FF budou hotové do 28. února 2019. ZČU
bude žádat o institucionální akreditaci ve třinácti oblastech vzdělávání, FF dodá materiály ke
čtyřem oblastem vzdělávání. Na úrovni univerzity vzniká etická komise – Dr. Šanc požádal
dr. Dostálovou, aby z řad svých zaměstnanců doporučila někoho do univerzitní etické komise.
Dr. Mišterová uvádí, že se jí návrh na rozdělení prostředků na projekty SGS líbí, a táže se,
zdali platí, že zapojeni do SGS projektů mohou být jen magisterští a/nebo doktorští studenti a
tím pádem katedry, které je nemají, nebudou moci projekty podávat. Dr. Šanc vysvětluje, že
zapojení magisterských a/nebo doktorských studentů v projektech je nezbytnou podmínkou.
Ještě neexistuje přesný model, podle kterého se budou prostředky rozdělovat katedrám,
nicméně je možnost je rozdělit dle vědeckého výkonu kateder, které pak podpoří své studenty,
kteří by se na SGS chtěli podílet. Nicméně musí ještě proběhnout diskuze vedoucí k přijetí
návrhu, který bude vyhovovat všem nebo většinám kateder. Jde o prvotní návrh, žádná
specifika ještě stanovena nebyla. Dr. Kodet doplňuje, že předmětem strategických rozhovorů
s vedením ZČU byla i otázka motivace nadaných studentů a rozdělení prostředků SGS by
dalo katedrám větší volnost v práci s nadanými studenty. Doc. Novotný dodává, že proces
hodnocení projektů bude stále stejný jako doteď – budou se vytvářet projekty, které budou
hodnotit oponenti.
2. Doplnění Vědecké rady FF ZČU
Z Vědecké rady FF ZČU odstoupil doc. Daniel Špelda, byl nahrazen doc. Petrem Dvořákem,
který působí na Akademii věd a na Palackého univerzitě v Olomouci. Podle údajů v
životopisu bude dle dr. Kodeta důstojným nástupcem doc. Špeldy. Dr. Schuster dodává, že se
jedná o osobu s velkým záběrem v oblasti vzdělávání. AS FF dochází ke dvěma usnesením.
Na návrh děkana FF dává AS FF souhlas s odvoláním doc. Daniela Špeldy z Vědecké rady FF
ZČU v poměru hlasů 13-0-0. AS FF na návrh děkana FF schvaluje jmenování doc. Petra
Dvořáka členem Vědecké rady FF ZČU v poměru hlasů 13-0-0.
3. Projednání akreditačního spisu doktorského studijního programu Moderní dějiny
Doc. Novotný představuje dílčí změny v programu Moderní dějiny (personální změny aj.). AS
FF projednal akreditační spis doktorského studijního programu Moderní dějiny v české i
anglické verzi (Modern History) a postupuje jej k projednání dalším grémiím ZČU. AS FF

schválil akreditační spis doktorského studijního programu Moderní dějiny v české i anglické
verzi (Modern History) v poměru hlasů 13-0-0.
4. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu
Učitelství francouzštiny pro střední školy
Dr. Horová představuje akreditační spis k danému studijnímu programu, který byl vytvořen
po konzultaci s Fakultou pedagogickou. AS FF projednal akreditační spis navazujícího
magisterského studijního programu Učitelství francouzštiny pro střední školy a postupuje jej k
projednání dalším grémiím ZČU. AS FF schválil akreditační spis navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství francouzštiny pro střední školy v poměru hlasů 13-0-0.
5. Rozprava k PR FF
Dr. Šanc k PR FF uvádí, že FF často podniká tiskové konference – poslední proběhla
v pondělí 18. 2. 2019 v univerzitní kavárně Družba. Přišlo 12 novinářů, což je na tiskovou
konferenci FF vysoký počet. I tisková mluvčí ZČU byla účastí novinářů mile překvapena.
Novináři účastnící se tiskových konferencí FF jsou často s fakultou propojeni – buď zde
studovali, anebo zde studují jejich děti. Na tiskové konferenci byl představen nový obor
Bavorská studia aj.
V letním semestru 2019/2020 proběhne série přednášek zaměstnanců FF ve Státní a vědecké
knihovně, které budou zaměřeny cestovatelsky. Katedry byly proděkanem doc. Záhoříkem
osloveny, aby někteří členové kateder vystoupili s popularizační přednáškou o zahraničních
cestách, v nichž ale mají propojit informace jak cestovatelské, tak zároveň odborné. Do
budoucna by akademičtí pracovníci při těchto přednáškách mohli být doplněni studenty, kteří
by hovořili o svých zahraničních studijních či výzkumných stážích. Lze oslovit střední školy,
jejichž studenti by se přednášek mohli zúčastnit, aby věděli, co mohou během studia podnikat
za zahraniční cesty.
FF je uvedena na webu www.vysokeskoly.cz – pro velkou část studentů je tento server
základním zdrojem informací pro studenty SŠ o VŠ, což vyplynulo z výzkumu doc. Váněho.
Dokončuje se propagační video FF, a to tak, aby bylo video hotové a zveřejněné ještě před
mezním termínem podání přihlášek uchazečů o studium na FF.
Studentky doktorského studia na Katedře filozofie Mgr. Hlaváčková a Mgr. Špiclová
organizují sérii besed se zajímavými osobnostmi akademického a veřejného života pod
názvem „Univerzita jako příležitost“. V propagaci FF je třeba cílit na různé skupiny veřejnosti
– nejen na akademiky, ale i středoškoláky atd. FF se bude proto snažit o besedy s osobnostmi,
které zaujmou i středoškolské studenty, například s absolventy nebo studenty FF.
Dr. Šanc dodává, že univerzita je prezentována jako technická, což FF navenek ubližuje. Je
třeba dosáhnout toho, aby univerzita byla ráda, že je FF její součástí.
Dr. Kodet ocenil práci doc. Záhoříka v propagaci FF. Dr. Šanc dodává, že i křest nové knihy
Dr. Kodeta v kavárně Družba se těšil velkému zájmu a přispěl k propagaci FF.
6. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet představil lednové zasedání AS ZČU, které začalo poněkud nešťastně tím, že
studentská komora požádala o změnu programu. Ještě větší rozpady způsobil obsah
prohlášení studentské komory AS ZČU, která vyzvala vedení ZČU k respektování právního
řádu České republiky a vnitřních předpisů ZČU. Usnesení nebylo schváleno, ale samo o sobě
– k nelibosti rektora ZČU – implikovalo, že vedení ZČU nedodržuje právní řád. Studentské
komoře vadilo, že rektor ZČU měl provést personální změny ve funkcích prorektorů až od 1.
března 2019, kdy začíná jeho druhé funkční období, avšak k personálním změnám došlo již
od 1. ledna 2019, aniž by to ale předem bylo projednáno v AS ZČU. Počátek jednání AS ZČU
pak ovlivnil následující projednávání dalších otázek i samotnou atmosféru jednání. AS ZČU

dále projednával otázku Ústavu tělesné výchovy, který bude placen ze studentokreditů a jako
platba za příležitost, tj. jako Ústav jazykové přípravy, což vyvolalo jisté rozpaky, jelikož bylo
poukázáno na to, že předložená varianta dlouhodobého vývoje ústavu byla nedostatečná. Na
příštím jednání AS ZČU se bude projednávat vznik strategické rezervy, které se týká i FF. Jde
vidět, že univerzita je vnitřně rozštěpená a při jednáních AS ZČU se to ukazuje.
7. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Špiclová informuje, že dochází k řadě akcí na FF i na ZČU, o nichž jsou studenti
informování mnoha kanály, ale Studentská komora AS FF chce podpořit i fungování vlastní
facebookové stránky, aby byla více propojena s facebookovými stránkami kateder atd. a aby
informovala studenty o tom, co se na univerzitě děje. Dále představila ohlasy na propagační
video ZČU – byly zveřejněny dvě verze vida. Kratší verze byla uvedena jen na sociálních
sítích a finančně bylo podpořeno přednostní zobrazování videa uživatelům soc. sítí. Delší
verze videa byla zveřejněna bez finanční podpory a ukázalo se, že na tuto verzi jsou velmi
pozitivní ohlasy ze strany studentů (za první týden měla 22 tisíc zobrazení, což je velmi dobrý
výsledek).
8. Různé
Dr. Kodet uvádí, že od příštího zasedání bude AS FF jednat v zasedací místnosti SO201 v
rekonstruované budově děkanátu. Příští zasedání AS FF proběhne 23. března 2019 od 13:00
v SO201. Předsednictvo AS FF se sejde 13. března 2019 v místnosti SO235.
Zapsala: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF

V Plzni dne 22. února 2019

