Dne 25. října 2019
č. 7/2019
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D., PhDr.
František Kalvas, Ph.D., Mgr. Tereza Kamišová, PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr.
Martina Ponížilová, Mgr. Zdeňka Špiclová, Bc. Attila Vatansever
Vedení FF
PhDr. David Šanc, Ph.D., doc. PhDr. Lukáš Novotný,
Hosté
Omluveni
Mgr. David Fronk, PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.,
Mgr. Daniel Křížek, Mgr. Lukáš Lenk, Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Radek Schuster,
Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Program:
1. Volba tajemníka AS FF
2. Úvodní slovo vedení
3. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021
4. Informace o doplňovacích volbách do AS 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 byli po celou dobu zasedání Bc. Vatansever a dr. Boček.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání vítá členy AS FF. Následně navrhuje, aby se Bc. Attila
Vatansever a dr. Martin Boček stali skrutátory, oba roli přijímají. Dále seznamuje senátory
s programem zasedání AS FF. Program byl schválen v poměru hlasů 9-0-0.
1. Volba tajemníka AS FF
Dr. Ponížilová odstoupila z funkce tajemnice AS z důvodu dlouhodobé absence na FF ZČU
během LS ak. roku 2019/2020. Byla vytvořena volební komise ve složení Bc. Vatansever,
Mgr. Špiclová a dr. Hirt. Na post tajemnice AS FF byla dr. Kodetem navržena Dr. Mišterová,
která nominaci přijala. Dr. Mišterová byla zvolena novou tajemnicí AS FF, a to osmi hlasy,
jeden volební lístek byl neplatný.
2. Úvodní slovo vedení FF
Probíhala institucionální akreditace – FF zažádala o institucionální akreditaci ve čtyřech
oblastech vzdělávání, proto zasedly čtyři komise. Materiály zpracované katedrami
(sebehodnotící zprávy) byly hodnoceny velmi dobře. Komise byly různě připravené, měly

jiný postup, proto není jisté, jak dopadne hodnocení FF ZČU. Prorektorka Šedivá je mírně
optimistická v hodnocení univerzitní úrovně institucionální akreditace.
Poprvé zasedla rada partnerů FF ZČU, kam katedry nominovaly jednotlivce z institucí,
s nimiž FF spolupracuje (zástupci škol či institucí, kam studenti chodí na praxe). Padly návrhy
na zlepšení přípravy absolventů na FF ZČU pro praxi, které bude FF reflektovat.
Zasedala vědecká rada a úspěšně proběhla habilitace – habilitační obor Teorie a dějiny vědy a
techniky má poprvé svého absolventa. Průběh habilitačního řízení děkan hodnotí velmi
pozitivně.
Na ZČU vrcholí příprava nové metodiky rozpočtu – na zasedání na zámku v Nečtinách se
probíraly parametry metodiky, avšak nedošlo se k žádnému kolektivně sdílenému přístupu
k této metodice, různé fakulty se snaží prosadit zejména vlastní zájmy. Metodika údajně půjde
před AS ZČU na jeho prosincovém zasedání, avšak děkan vyjádřil obavy, zdali se metodika
stihne do této doby připravit. FF měla k metodice pár zásadních výhrad – se základním
směrem metodiky FF souhlasí (tj. pravidlo „kdo spotřebovává, ten platí“ – fakulty, které více
zatěžují centrální útvary na univerzitě, by se měly více podílet na financování těchto útvarů),
ale v některých aspektech metodika základní logiku popírá, např. v metodice zůstala tzv.
platba za příležitost týkající se financování Ústavu jazykové přípravy. FF se přiklání
k variantě odvádění plateb za spotřebované služby.
Dojde k rekonstrukci redakční rady a redakčního kruhu Act FF – dr. Naxera, výkonný
redaktor Act FF, by chtěl dosáhnout zařazení časopisu do databáze SCOPUS, proto je třeba
zlepšit kvalitu Act FF.
3. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021
U bakalářských i magisterských oborů si každá katedra přizpůsobila přijímací řízení svým
potřebám – na bakalářském stupni jsou to písemné přijímací testy a u magisterského studia to
záleží na konkrétní katedře. AS FF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ak. rok
2020/2021 v poměru hlasů 9-0-0.
4. Informace o doplňovacích volbách do AS FF
V souladu s předpisy předseda AS FF vyhlásil termín voleb na týden od 4. listopadu 2019.
Volební komisi tvoří dr. Dagmar Koláříková z KRO, Bc. Adéla Sommerová z KFI a
Miroslava Nemcová z KHV. Volby proběhnou 6. listopadu v SP-319 od 9:00 do 17:00.
Kandidáti jsou dva – Mgr. Naděžda Hlaváčková a Petr Kačírek.
5. Zprávy z AS ZČU
Hlavní problém, který na posledním zasedání řešil AS ZČU, se týkal metodiky rozpočtu ZČU,
kdy došlo ke sporům mezi jednotlivými fakultami. Dále se projednával program strategického
záměru a volba dalšího člena Rada pro vnitřní hodnocení – za FF byl nominován doc. Váně.
Dr. Kalvas se táže, kolik senátorů FF na zasedání AS ZČU chodí. Dr. Kodet odpovídá, že 3–4
senátoři se většinou zasedání AS ZČU účastní.
6. Zprávy ze studentské komory
Na Mezinárodním festivalu cestovatelských filmů, který spoluorganizuje i bývalý absolvent
FF. Dne 11. října se konal panel o mobilitách se studenty a akademiky ZČU – polovina byli
zástupci FF. Tento týden probíhá Gaudeamus (veletrh příležitostí) v Brně – FF má na veletrhu
stánek s několika studenty FF. Studentská komora pomáhá Nadě Hlaváčkové s plánováním
focení studentů jednotlivých kateder (fotky mají sloužit k další propagaci kateder a FF).
Již je hotové druhé číslo fakultního bulletinu, které by mělo být brzy k dispozici.
7. Různé

V bodě Různé nebyly žádná témata k projednání.
Následující zasedání AS proběhne 22. listopadu v 13:00 v zasedací místnosti děkanátu FF.
Předsednictvo AS se sejde v úterý 12. října v 8:30 v SD-200.
Zapsala: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 25. října 2019

