Dne 24. května 2019
č. 5/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. David Fronk, PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr.
Miloš Kratochvíl, Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr.
Radek Schuster, Ph.D., Mgr. Zdeňka Špiclová, Bc. Attila Vatansever, Mgr. Lukáš Zezula
Vedení FF
PhDr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.,
Mgr. Tereza Laipertová, PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení
2. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
za rok 2018
3. Zprávy z AS ZČU
4. Zprávy ze studentské komory
5. 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 Mgr. Zezula a dr. Polák.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání vítá členy AS FF. Vzhledem k nepřítomnosti dr.
Ponížilové pověřuje tvorbou zápisu Mgr. Špiclovou. Následně navrhuje, aby se Mgr. Zezula a
dr. Polák stali skrutátory, oba roli přijímají. Dále seznamuje senátory s programem zasedání
AS FF. Program byl schválen v poměru hlasů 10-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan FF dr. Šanc informoval senátory, že proběhlo jednání o podpoře Fakulty filozofické
z Rozvojové a strategické rezervy ZČU, na kterém vedení univerzity doporučilo kolegiu
rektora schválit podporu v plné požadované výši 6 500 000 Kč. Poté proběhlo hlasování, při
kterém byla tato podpora schválena naprostou většinou děkanů ostatních fakult. Na Fakultu
filozofickou tedy doputuje částka, o kterou fakulta v rámci sankce přišla. O podporu
z Rozvojové a strategické rezervy žádaly také další fakulty – celková částka, o kterou žádaly,
dokonce překročila i výši této rezervy, která čítá 13 000 000 Kč. Uspěla pouze Fakulta
elektrotechnická, která získá podporu ve výši 800 000 Kč. Ostatní žádosti nebudou podpořeny
z této rezervy, ale z jiných fondů a projektů. Finanční prostředky budou mezi jednotlivé
katedry přerozděleny na základě podoby žádosti o čerpání rezervy.

Děkan FF dr. Šanc senátory také informoval o aktuálním průběhu institucionální akreditace.
Institucionální akreditace byla oficiálně doručena NAÚ 30. dubna 2019. Do 150 dní by pak
měla být vyhodnocena. Na přelomu září a října lze očekávat příjezd hodnotitelské komise
z NAÚ, která bude vše hloubkově kontrolovat a vyhodnocovat naši žádost. Na kolegiu děkana
byli na tuto skutečnost upozorněni vedoucí jednotlivých kateder.
2. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2018
Dr. Kodet představil senátorům Výroční zprávu o činnosti FF a uvedl, že byla vytvořena
standardním způsobem. Pouze Katedra historických věd a Katedra germanistiky a slavistiky
měly drobné připomínky, které byly do zprávy dodatečně zapracovány. Dr. Šlehoferová, která
zprávu vytvořila, poděkovala všem za spolupráci a uvedla, že sumarizování podkladů od
kateder jednou ročně se osvědčilo. Některá data je již možné stahovat automaticky, což
rovněž výrazně přispívá k neproblematické tvorbě Výroční zprávy. Senátoři nemají
k předloženému dokumentu žádné připomínky ani dotazy, a proto předseda přistoupil k
zahájení hlasování.
AS FF ZČU schválil Výroční zprávu o činnosti Fakulty filozofické Západočeské univerzity
v Plzni za rok 2018, a to v poměru hlasů 10-0-0.
3. Zprávy z AS ZČU
Dr. Kodet stručně informuje senátory o situaci ve velkém Akademickém senátu. Předpokládá,
že se bude dodatečně řešit čerpání Rozvojové a strategické rezervy. Velmi pravděpodobně ale
jen formou debaty, vzhledem k tomu, že AS ZČU nemá v tomto ohledu rozhodovací
pravomoc.
4. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Špiclová uvádí, že kromě závěru semestru nejsou tento měsíc ze studentské strany žádné
podstatné zprávy.
5. Různé
Dr. Schuster se dotazuje, zda by bylo možné posunout termín předzápisů z aktuálního velmi
časného 24. května na začátek prázdnin. Dr. Horová uvádí, že by to velmi pravděpodobně
možné nebylo, neboť se jedná o celouniverzitní záležitost spojenou s celkovým uzavíráním
databází a dalšími procesy. Dále se dr. Schuster v souvislosti s přípravou rozvrhů na nový
akademický rok ptá, zda by bylo možné, aby si vedoucí jednotlivých kateder mohli do
vlastních místností rozvrhovat sami, a to přímo v systému, bez zprostředkování V. Křepela,
což by konkrétně v případě Katedry filozofie, která má velký počet zaměstnanců, ulehčilo
práci. Děkan dr. Šanc se dotazuje, zda se jedná o místnosti, které jsou ve fondu katedry, nebo
o ty, které jsou přiřazeny KFI přednostně k rozvrhování, neboť je v tom podstatný rozdíl.
Pokud se jedná o místnosti, které jsou ve fondu katedry, bylo by to snad proveditelné – dr.
Šanc a dr. Horová se zkusí domluvit s V. Křepelem a budou informovat o výsledku.
Na závěr zve děkan FF senátory na kolaudační večírek k příležitosti dokončení rekonstrukce
děkanátu, který bude probíhat téhož dne od 15:00.
Příští zasedání AS FF proběhne 21. června 2019 od 13:00 v SO214.
Zapsala: Mgr. Zdeňka Špiclová
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Předseda AS FF
V Plzni dne 24. května 2019

