Dne 25. ledna 2019
č. 2/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. David Fronk, PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel
Křížek, Ph.D., PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D., Mgr. Radek Schuster, Ph.D., Mgr. Zdeňka
Špiclová, Bc. Attila Vatansever
Vedení FF
Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. František
Kalvas, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Mgr. Michal Polák, Ph.D., doc.
PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení FF
2. Zprávy z AS ZČU
3. Zprávy ze studentské komory
4. 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. Schuster.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání AS FF navrhuje, aby se Mgr. Fronk a Dr. Schuster stali
skrutátory, oba roli přijímají. Následně seznamuje senátory s programem zasedání AS FF.
Program byl schválen v poměru hlasů 8-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Děkan Dr. Šanc omlouvá absenci ostatních členů vedení FF ze zasedání AS FF a seznamuje
senátory se zprávami z vedení univerzity. Došlo k odvolání prorektora doc. Čepičky z funkce
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost, ve funkci jej nahradila jej Dr. Blanka Šedivá.
Doc. Čepička je i nadále pověřen koordinací aktivit univerzity souvisejících s institucionální
akreditací. Na pozici kvestora univerzity byl Ing. Beneš vystřídán Mgr. Martou Kollerovou.
Dr. Dita Homerová nastoupí v horizontu dvou až tří měsíců do funkce prorektorky pro
internacionalizaci. Prof. Kaiser zůstává prorektorem pro výzkum a vývoj, doc. Duchek
zůstává prorektorem pro rozvoj a vnější vztahy.
Dne 6. února 2019 se budou konat strategické rozhovory vedení FF s vedením univerzity,
kterých se jako předseda AS FF zúčastní i Dr. Kodet. S vedením univerzity bude vedení FF
řešit strategické směřování fakulty. Vedení FF bylo také vedením ZČU osloveno, aby předem

zpracovalo odpovědi na otázky, které budou předmětem strategických rozhovorů. Na dnešním
kolegiu děkana vybídl Dr. Šanc vedoucí kateder, aby odpovědi doplňovali či se k nim
vyjádřili – vedení FF následně bude moci postřehy vedoucích kateder využít při diskuzi
s vedením ZČU. V úložišti AS FF bude výše zmíněný materiál k dispozici k nahlédnutí i
senátorům, které děkan žádá o zasílání případných připomínek.
Byla dokončena rekonstrukce děkanátu FF ZČU na rohu Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice,
kde se kromě děkanátu nachází i laboratoře Katedry archeologie a Katedry antropologie.
V části komplexu budov bude i Katedra historických věd, a to jak kanceláře, tak i výukové
prostory, proto takřka veškerá výuka KHV se bude moci odehrávat v tomto komplexu. KHV
se zrovna stěhuje, děkanát se bude stěhovat v horizontu tří týdnů, ve druhé polovině března
2019 se přestěhuje studijní oddělení FF ZČU.
Dále děkan seznamuje AS FF s rozpočtem FF pro kalendářní rok 2019. Došlo k výraznému
poklesu studentů (zhruba o 250), jelikož se zapisuje méně studentů do studia a zároveň
studenti ze silných ročníků absolvují studia a odcházejí. Nastane tedy propad ve
studentokreditech, dojde k výraznému navýšení cen energií (hl. elektřiny) a navíc stále
existuje hrozba sankce za nedobrání studentů. Vedení FF se pokusí zmírnit dopady těchto
negativních trendů a najít alternativní finanční zdroje, které by finanční ztráty mohly alespoň
částečně vykrýt. Ve druhé polovině února 2019 se plánují rozhovory děkana s vedoucími
kateder na FF, které se budou týkat různých témat rozvoje, ale i toho, jak jsou katedry
připravené na pokles financí. Více bližších informací děkan nemůže podat, jelikož stále není
známo, jaký bude rozpočet ani v jaké výši bude uvalena sankce za nedobrání studentů. Výkon
FF v případě studentokreditů je výrazně nižší než v roce 2018. Nejvíce budou postiženy malé
katedry a katedry, kterým výrazně klesaly počty studentů a které nemají významný vědecký
výkon. Rozpočet FF se začne připravovat v brzké době.
Dr. Kodet doplňuje, že doufá, že rozpočet FF bude znám v dubnu či květnu 2019. Na dotaz
Dr. Křížka, zdali budou nižší i samotné studentokredity, děkan odpovídá, že to se stále ještě
neví. Dr. Kodet se domnívá, že katedry na FF budou potrestány dvakrát – jednak tím, že se
snížily počty studentů a jednak sankcemi za nedobrané studenty. Věří nicméně v to, že
intenzivní propagace FF, na které se podílí doc. Záhořík či Mgr. Hlaváčková, povedou
k navýšení počtu uchazečů o studium na FF v dalších letech.
Dr. Kodet sdělil, že jmenoval volební komisi pro doplňovací volby do AS FF ve složení Dr.
Benda z KFI, Mgr. Urban z KHV a Mgr. Voltrová z KAP. Sešli se tři kandidáti z řad
akademických pracovníků – Dr. Naxera z KAP, Dr. Hirt z KSA a Dr. Mišterová z KAJ. Dále
byli nominováni čtyři studenti – dva studenti z KAP a dva studenti z KHV. Doplňovací volby
do AS FF proběhnou 5. a 6. února 2019.
AS FF vznese u Mgr. Kolářové, vedoucí odboru Vnější vztahy, žádost o zrušení portálu
Neviditelný pes. Dr. Kodet žádá Dr. Křížka, aby žádost sepsal a zaslal mu ji, on ji následně
zašle Mgr. Kolářové.
Dr. Kodet se táže, kdy dojde ke změně webových stránek i na úrovních kateder. Dr. Šanc a
Mgr. Špiclová odpovídají, že spuštění nového webu univerzity se plánuje na únor 2019. Dr.
Ponížilová doplňuje, že nové webové stránky fakult se plánují až několik měsíců po spuštění
nového univerzitního webu a katedry se dočkají až poté. Podle Mgr. Špiclové by měly být
nové webové stránky uživatelsky přístupnější, avšak více informací není k dispozici.
2. Zprávy z AS ZČU

Zasedání AS ZČU se bude poprvé v tomto roce konat příští týden a bude řešit novou
metodiku rozpočtu. Podle Dr. Kodeta by si rektorát přál větší svobodu v nakládání
s rozpočtem univerzity, což si ale nepřejí jednotlivé fakulty. O této otázce bude AS ZČU
jednat. Dr. Křížek se ptá, zda již AS ZČU řešil etický kodex, Dr. Kodet odpovídá, že ještě ne.
3. Zprávy ze studentské komory
Mgr. Špiclová informuje senátory, že kontaktovala Zdeňka Roda ze studentské komory AS
ZČU, který jí bude v budoucnu podávat zprávy ze studentské komory AS ZČU. Dále Mgr.
Špiclová pozvala senátory na besedu s prof. Fuskem, která se bude konat 7. února 2019 od 15:
00 v kavárně Družba.
ZČU připravuje kampaň cílenou na uchazeče o studium – plánuje přitom sjednotit kampaň na
všech sociálních sítích či využívat kanál YouTube. Již jsou připravena dvě videa o ZČU –
jedno minutové video, které bude zveřejněno na sociálních sítích, delší (zhruba čtyřminutové)
video představuje jednotlivé fakulty. Na vytvoření videí se podíleli i studenti ZČU. Cílem
ZČU je, aby byla Plzeň vnímána jako univerzitní město.
Na zasedání se dostavila Dr. Tereza Šlehoferová.
4. Různé
Dr. Křížek informuje senátory o tom, že na FF se také připravuje video pro uchazeče. Video
bude animované, v délce až tří minut a mělo by vzniknout do konce února.
Dr. Kodet informuje, že na zasedání 22. února by se možná mohl AS FF sejít v kompletním
složení. Termín jednání předsednictva AS FF byl stanoven na 13. února 2019.
Dr. Kodet následně končí zasedání.

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

V Plzni dne 25. ledna 2019

