Dne 22. března 2019
č. 4/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. David Fronk, Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. František
Kalvas, 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
Vedení FF
PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.,
Hosté
Mgr. Naďa Hlaváčková
Omluveni
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný,
Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Lukáš Zezula, doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Posouzení materiálů institucionální akreditace
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru pro rok 2019
4. Rozprava k PR FF
5. Zprávy z AS ZČU
6. Zprávy ze studentské komory
7. Různé
Zasedání AS FF probíhalo v SO 214 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byly po celou dobu zasedání Bc. Vatansever a dr. Kratochvíl.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání navrhuje, aby se Bc. Vatansever a dr. Kratochvíl stali
skrutátory, oba roli přijímají. Dále seznamuje senátory s programem zasedání AS FF.
Program byl schválen v poměru hlasů 9-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan informovat o uplynulé schůzi kolegia rektora, která se týkala zejména rozpočtu
univerzity. Zdrojem kritiky návrhu rozpočtu ze strany fakult je růst příspěvku fakult a ústavů
do centrální úrovně meziročně o 18 mil. Kč, což je pro mnoho fakult nepřijatelná částka.
Rozpočtová komise AS ZČU nedoporučila, aby byl rozpočet univerzity v AS ZČU schválen
při zasedání příští týden. Nad rozpočtem panuje nejistá situace, ale pro FF je důležité, že
součástí navrženého rozpočtu je i strategická rezerva, na kterou FF částečně aspiruje, aby
pokryla finanční ztrátu. Rozpočet nepočítá se zřízením celouniverzitního tělocvičného
pracoviště. Na kolegiu rektora se projednával i sociální fond, konkrétně zachování systému

poskytování Flexi passů. Zástupci některých fakult včetně děkana FF jsou pro změnu
nakládání s prostředky ze sociálního fondu, tedy aby poskytování Flexi passů nebylo plošné,
ale aby bylo zaměřeno na konkrétní zaměstnance ZČU nacházející se ve složité životní situaci
a potřebující podporu. Tento návrh však neprošel kvůli neschopnosti zástupců fakult se
dohodnout.
Tajemník FF ještě nemá data, aby mohl představit návrh rozpočtu FF, proto první varianta
rozpočtu bude k dispozici příští týden. Vychází ale přitom z návrhu rozpočtu ZČU, jehož
schválení je nejisté.
Proběhlo jednání Vědecké rady FF – v ní skončil doc. Špelda, na jeho místo nastoupil doc.
Dvořák. Vědecká rada projednala podklady pro institucionální akreditaci, tedy čtyři
sebehodnotící zprávy pro oblasti vzdělávání, v nichž se FF bude ucházet o institucionální
akreditaci. Vědecká rada tyto materiály jednomyslně schválila. Dále byly schváleny záměry
akreditace dvou studijních programů – doktorského oboru Moderní historie a navazujícího
magisterského oboru Učitelství francouzštiny pro střední školy. Vědecká rada FF souhlasila
s plánem realizace strategického záměru.
Vedení FF shromáždilo nominace z jednotlivých kateder na obsazení Rady partnerů fakulty
(členů by měla mít patnáct). Nominanti budou osloveni během března či dubna 2019. Nový
orgán fakulty se sejde pravděpodobně v říjnu 2019. Vznik Rady partnerů zapadá do
celouniverzitní strategie častěji a intenzivněji komunikovat s partnery z vnějšího prostředí, tj.
se zástupci institucí, které s FF spolupracují v oblasti výzkumu nebo studentských praxí anebo
do nichž nejčastěji směřují absolventi FF (město Plzeň, Plzeňský kraj, muzea, archivy, média,
neziskové organizace, podniky, CzechTrade apod.). Rada partnerů by se s danými institucemi
měla jednou nebo dvakrát za rok sejít, poskytnout jim základní informace o fakultě a získat od
nich informace, jaké dovednosti očekávají a požadují od absolventů FF. Tato setkání mají FF
přinést podněty, které následně využije při přípravě studentů.
Studijní oddělení se během příštího týdne přesune do budovy děkanátu v Sedláčkově ulici.
Tajemník FF připravil ve spolupráci s katedrami projekty ERDF a Nábyteček 2 – z nich by FF
mohla mít výrazný profit.
Proběhl poslední strategický rozhovor mezi vedením FF a vedením kateder – šlo o Katedru
románských jazyků, na kterou pokles finančních prostředků na FF dopadne nejvíce, ale jde
zároveň o katedru, která nejintenzivněji z celé FF rozvíjí aktivity v rámci internacionalizace
(má double degree program atd.). Proto bude ze strategické rezervy nebo jiných zdrojů
potřeba katedru finančně podpořit.
2. Posouzení materiálů institucionální akreditace
Senát projednal a posoudil předložené materiály institucionální akreditace, zejména příslušné
části sebehodnotící zprávy, souhlasí s nimi a bez připomínek je postupuje ke schválení dalším
grémiím. Usnesení bylo přijato v poměru 13-0-0.
3. Projednání Plánu realizace strategického záměru pro rok 2019
Jedná se o každoroční plán realizace strategického záměru, který má podobnou formu jako
plán předložený loni. Jedná se o sumarizaci témat a úkolů. Oproti předchozímu plánu jsou v
Plánu nové ukazatele pro rok 2019 – vedení FF s nimi chce pracovat při jednání s vedením
ZČU, kdyby poskytlo FF finanční prostředky ze strategické rezervy (týká se to mobilit,
programů double degree, uchazečů a center na jednotlivých katedrách). Je v souladu se
strategií univerzity. Akademický senát schvaluje Plán realizace strategického záměru pro rok
2019 v poměru hlasů 13-0-0.
4. Rozprava k PR FF

Doc. Záhořík se z jednání AS FF omlouvá z osobních důvodů, Mgr. Naďa Hlaváčková, která
je součástí PR týmu FF, jím byla pověřena, aby jej zastoupila. Cílem aktivit PR týmu je
propojit všechny aktivity týkající se propagace kateder a spojit je v jednotnou korporátní
identitu FF. FF chce cílit na tři cílové skupiny – jde o středoškoláky (předně studenty
gymnázií, ale nejen je), současné studenty a absolventy FF (jde o skupinu relativně
opomíjenou, ale FF je může využít jako výhodou formu propagace), a nakonec zaměstnance
FF.
Publikované propagační video FF mělo 2 tis. shlédnutí za dva týdny, vedle toho byl spuštěn
YouTube kanál, ale všechny aktivity je třeba podpořit reklamními materiály (např. poskytnout
propagační materiály studentům vyjíždějícím do zahraničí, ačkoli to je relativně nákladnější
způsob propagace FF, nicméně některé finanční náklady určené k propagaci by mohl pokrýt
vnější sponzor).
Cyklus besed „Univerzita jako příležitost“ by se měl do budoucna rozšířit, i rektor ZČU je
chce podpořit. Cyklus besed má zviditelnit FF nejen u potenciálních uchazečů, ale i studentů,
absolventů a veřejnosti.
Dr. Kodet dodává, že i AS FF by mohl tyto aktivity podpořit. Podle Mgr. Hlaváčkové by měl
existovat jeden fakultní kanál, na kterém by katedry zveřejňovaly informace o svých
aktivitách, alespoň těch, které mají přesah na fakultní úroveň a mohou oslovit studenty dalších
kateder FF. Facebook FF má mnohem větší dosah než facebookové stránky kateder.
Dr. Křížek navrhuje, aby FF studenty podpořila, aby během studijních pobytů v zahraničí
natočili videa apod., což jsou aktivity, které by zviditelnily FF. Mgr. Hlaváčková souhlasí, že
videa jsou nejefektivnějším marketingovým nástrojem a vyzývá katedry, aby jakákoli aktivita
kateder, která je alespoň trochu zajímavá, byla natočena. FF má k dispozici studenty, kteří
akce nafotí či natočí (konference, vystoupení zahraničních hostů apod.). Studenti i uchazeči se
spíše podívají na videa než na Instagram či Facebook. Dr. Mišterová navrhuje, aby se natočily
videa se zahraničními studenty, kteří by oslovili potenciální studenty, kteří by přijeli studovat
na FF ze zahraničí.
Dr. Šlehoferová dodává, že do ERDF projektu se naplánovalo vybavení dvou místností a
v jedné z nich bude streamovací zařízení, kde lze videa natáčet, stříhat a i vysílat live na
YouTube (např. videa zahraničních vyučujících). Je třeba přemýšlet i nad vytvářením videí,
které půjde využít jak k výuce, tak k propagaci FF. Podobné aktivity nás odliší např. od
Univerzity Karlovy.
Dr. Kalvas dodává, že by FF při propagaci neměla zapomínat na skupinu rodičů potenciálních
studentů – když už se středoškolští studenti rozhodnou jít studovat na FF, aby se jim to rodiče
nesnažili rozmluvit. Podle Mgr. Hlaváčkové je nutné přesvědčit rodiče potenciálních studentů
o tom, že s diplomem z FF budou jejich děti mít šanci uživit se a získat zaměstnání ve firmách
atd.
Dr. Mišterová otevírá otázku Klubu absolventů a plánů PR týmu FF v této oblasti. Dle Mgr.
Hlaváčkové některé katedry s absolventy pracují. V rámci reorganizace webových stránek je
jedním z cílů, aby FF měla na svých stránkách uvedené vybrané absolventi. Připravuje se i
Newsletter, kde budou uvedeni vybraní absolventi všech kateder FF. Zásadní však je, aby si
jednotlivé katedry spravovaly své webové stránky a uvedli si na nich seznam svých úspěšných
absolventů samy.
Dr. Šlehoferová dodává, že uchazeči nejsou schopni identifikovat FF jako celek. Uchazeči
navštíví spíše web ZČU, kde je ale jen velmi málo absolventů FF, nežli samotný web FF. Dr.
Kodetovi se příliš nelíbí, jak FF vyznívá v novém propagačním videu ZČU. Bc. Vatansever
upozorňuje na to, že nejen propagační video ZČU, ale i nové propagační video FF je plné
stereotypů a jsou v něm faktické chyby, avšak Dr. Křížek a Dr. Mišterová vysvětlují, že video
FF je zaměřené na využití nadsázky a humoru, aby bylo pro uchazeče zajímavé.

Děkan FF děkuje Mgr. Hlaváčkové a Mgr. Špiclové za vynikající práci v PR týmu. Doc.
Záhořík dobře spravuje oblast spolupráce s médii, pravidelně pořádá tiskové konference pro
novináře zaměřené na aktivity FF. Obě jmenované kolegyně se dobře zhostily práce se
sociálními sítěmi a pořádání besed.
Mgr. Hlaváčková informuje, že PR zástupci ZČU připravují výroční zprávu a chtějí po FF
dodat aktivity a fotografie, které by do výroční zprávy dodali. Je to velká příležitost, jak FF
zviditelnit. Dle Dr. Kodeta by tuto informaci mohla paní Schinabková rozeslat emailem na
všechny katedry.
5. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet podává zprávy z AS ZČU. Podle něj část AS ZČU kritizuje návrh rozpočtu ZČU.
Na zasedání chyběla část vedení a členů (za vedení na AS ZČU byl prorektor Duchek a
kvestorka Marta Kollerová). Prorektor Duchek prezentoval vytvoření strategické rezervy, ale
její výše (do tří procent) se některým senátorům AS ZČU nelíbila. Debata se následně stočila
na otázku možnosti čerpání strategické rezervy.
6. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Špiclová pochválila Akademický spolek studentů politických věd v Plzni za uspořádání
úspěšné debaty o česko-čínských vztazích v Kulturce se sinologem Filipem Jiroušem.
Následně pozvala na několik akcí, které se budou na FF konat. Jedná se o Francouzskou
snídani, kterou organizuje Katedra románských jazyků dne 29. března 2019 od 9:00
v Kulturce a zúčastní se jí i děkan FF Dr. Šanc. Další pozvánka se týká Arabfestu, v jehož
rámci bude od 4. do 6. dubna probíhat na různých místech v Plzni mezinárodní konference
Food Isn't Only on the Plate. Čeští i zahraniční odborníci budou povídat o jídle a součástí
programu budou ochutnávky a přednášky. Dne 27. března 2019 bude v Družbě od 17:00
probíhat debata s prof. Dušanem Lužným „Univerzita jako příležitost…pochopit její
fungování“, kde bude host řešit klíčový problém humanitních oborů.
7. Různé
Dr. Mišterová zve na Plzeňské rozhovory, které se budou konat v pondělí 15. dubna 2019 v
Moving Station, tématem je Fake News. Za FF se akce zúčastní doc. Přemysl Rosůlek z KAP.
Na organizaci akce se podílí i studenti FF.
Dr. Kodet uvádí, že je velká šance, že rozpočet ZČU nebude AS ZČU při březnovém zasedání
schválen. Následující jednání AS ZČU bude 24. dubna, kde by mohl být nový rozpočet ZČU
předložen a hypoteticky schválen. Následující jednání AS FF bude ale až 24. května, proto
Dr. Kodet navrhuje, aby se AS FF sešel dříve a mohl tak projednat rozpočet a bylo ukončeno
rozpočtové provizorium.
Příští zasedání AS FF proběhne 26. dubna 2019 od 13:00 v SO214.
Zapsala: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 22. března 2019

