Dne 26. dubna 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. Zdeňka Špiclová, Bc. Attila Vatansever, Mgr. Lukáš Zezula
Vedení FF
PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.,
PhDr. David Šanc, Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Omluveni
Mgr. Michal Polák, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D., Mgr. Radek Schuster,
Ph.D.
Program:
1. Úvodní slovo vedení
2. Schvalování návrhu rozpočtu FF ZČU na rok 2019
3. Výroční zpráva o hospodářské činnosti FF ZČU za rok 2018
4. Výsledky dotazníku HR AWARD
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 Mgr. Laipertová a dr. Kratochvíl.
Předseda Dr. Kodet na úvod zasedání vítá členy AS FF. Následně navrhuje, aby se Mgr.
Laipertová a dr. Kratochvíl stali skrutátory, oba roli přijímají. Dále seznamuje senátory
s programem zasedání AS FF. Program byl schválen v poměru hlasů 11-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Proběhlo jednání Vědecké rady ZČU – FF se týkaly dva body. Členové Vědecké rady ZČU
jednomyslně odsouhlasili žádost ZČU o institucionální akreditaci, na které se FF podílí čtyřmi
oblastmi vzdělávání. Dnes byla žádost zaslána na Národní akreditační úřad. FF také předložila
Vědecké radě ZČU návrh žádosti o akreditaci habilitačního řízení v oboru Filozofie a dějiny
vědy a techniky – i tento návrh Vědecká rada ZČU odsouhlasila a odešel na Národní
akreditační úřad.
Byl schválen rozpočet ZČU, jehož součástí je tzv. strategická a rozvojová rezerva ve výši 14
mil. Kč, která je pro FF důležitá kvůli špatnému rozpočtu FF na rok 2019 – FF meziročně

zaznamenala pokles cca 11 mil. Kč. Kromě poklesu počtu studentů na rozpočet FF dopadla
sankce za nedobrání studentů. Vedení FF dlouhodobě řeší výši sankce s vedením ZČU. Ta
byla nakonec stanovena pouze na základě vnitrouniverzitního přepočítávacího mechanismu
(tj. ZČU jako taková nebyla nijak sankcionována, FF tedy ZČU nijak finančně neuškodila) na
6.518.000 Kč. Vedení FF považuje sankci za principiálně nespravedlivou a bude žádat o
takový příspěvek ze strategické a rozvojové rezervy ZČU, který odpovídá výši sankce.
FF vstoupila do jednání o přidělení směrného čísla (tj. čísla financovaných studentů) pro příští
ak. rok. Vedení FF trvá na tom, aby se v příštím ak. roce neobjevovaly sankce, jako byla
sankce uplatněná u FF na letošní rok, s čímž souhlasí jak prorektorka Šedivá, tak i všechny
ostatní fakulty ZČU. Pro příští rok tedy nebude uplatněna sankce na žádnou fakultu za
nedobrání studentů, pokud ale nepoklesne směrné číslo celé univerzity. Když nebude
postižena ZČU jako celek, neměly by být postihovány fakulty. Pokuta za přebrání studentů by
měla být uplatněna jen v případě, že bude překročeno směrné číslo celé univerzity (sankce
bude mít formu nezaplacení přebraných studentů fakultě, která za tuto situaci bude
zodpovědná). FF se přihlásila ke směrnému číslu 680 pro první ročníky bakalářského,
navazujícího magisterského a doktorského studia, tedy směrné číslo bylo sníženo o 80
studentů oproti letošnímu ak. roku. Šance, že by FF do budoucna zapříčinila snížení směrného
čísla na ZČU, je velmi malá. FF předpokládá, že zapsanost studentů bude příští ak. rok vyšší,
jelikož se ke studiu na FF přihlásilo asi o 200 studentů více než v letošním ak. roce. Děkan FF
dodává, že jednání s prorektorkou Šedivou je diametrálně odlišné od jednání s bývalými
prorektory – paní prorektorka jedná věcně, což děkan pozitivně kvituje.
Vedení FF předalo rektorovi žádost o podporu FF ze strategické a rozvojové rezervy ZČU.
Kolegium děkana jednomyslně odsouhlasilo strategii pro přijímací řízení pro příští ak. rok,
která zůstává stejná jako v minulých letech, tj. pro všechny bakalářské obory platí, že budou
zrušeny přijímací zkoušky (studenti budou přijati na základě doloženého maturitního
vysvědčení) a budou zachovány přijímací zkoušky na magisterské a doktorské programy.
Vedení FF považuje za vhodné začít komunikovat s potenciálními studenty FF ještě, než se
zapíší do studia a plánuje je informovat nejen o zápisech do studia, ale i o plánovaných
populárních akcích atd.
Bc. Vatansever vznesl dotaz, jak se budou rozdělovat prostředky ze strategické a rozvojové
rezervy ZČU, pokud FF podporu z této rezervy dostane. Podle dr. Šance bude podpora
rozdělena na základě žádosti předložené FF a na dohody dosažené v kolegiu a senátu FF.
Na dotaz Mgr. Špiclové, zda je u přijímaných studentů na bakalářské obory na základě
maturitního vysvědčení stanovena nějaká hranice průměru z maturitní zkoušky, dr. Šanc
odpověděl, že nikoli – v minulosti se to neosvědčilo. Průměr z maturitní zkoušky nic
nevypovídá o tom, jak dobrým studentem daný uchazeč bude.
Na otázku dr. Mišterové, zdali byla FF jedinou fakultou postiženou sankcí, děkan odpověděl,
že sankcí byla postižena i Fakulta aplikovaných věd, avšak sankce byla ve výši asi 250 tis.
Kč.
2. Schvalování návrhu rozpočtu FF ZČU na rok 2019
Dr. Šanc uvedl, že rozpočet FF je spočítán podle stejných mechanismů jako každý rok –
přejímají se univerzitní, resp. ministerská pravidla. FF musí počítat s finančním propadem
kvůli sankcím za nedobrání studentů.
Mgr. Lenk vysvětlil, že rozpočet na rok 2019 byl sestaven z části, která chodí za
studentokredity, další část se skládá tzv. z kvalitativních ukazatelů. Podklady pro výpočet
rozpočtu na základě jednotlivých podčástí procházejí kontrolou tajemnic/tajemníků a
vedoucích kateder. Mezi kvalitativní ukazatele patří např. počet profesorů a docentů, počet
zahraničních vyučujících zaměstnaných na katedrách, počty přijíždějících a vyjíždějících
studentů a vyučujících. Další částí rozpočtu jsou tzv. platby za směrné ukazatele, které FF

odvádí na úrovni rektorátu za služby. Poslední částí rozpočtu jsou finance na institucionální
podporu – jde o finanční prostředky přicházející dle RIV bodů, které se rozdělují na jednotlivá
pracoviště podle toho, na jakém pracovišti zaměstnanci vykazující RIV body pracují.
Dr. Kodet dodal, že rozpočet byl vytvářen standardním způsobem tak, jak to bylo zvykem
v posledních letech na základě výkonového systému, který funguje na celé univerzitě. Byli
osloveni i vedoucí kateder a většina vedoucích se vyjádřila ve prospěch schválení rozpočtu
FF, neboť jednotlivým katedrám by neschválení rozpočtu (tedy čekání na to, zda FF dostane
podporu ze strategické a rozvojové rezervy ZČU) zkomplikovalo fungování.
Bc. Vatansever se dotázal, proč senátoři za FF v AS ZČU hlasovali pro schválení rozpočtu
ZČU, když je pro FF nevýhodný. Dr. Kodet vysvětlil, že rozpočet pro FF, i kdyby senátoři za
FF v AS ZČU hlasovali proti rozpočtu ZČU, by se nezměnil. Šance, že by byla odpuštěna
sankce, byla minimální, jelikož neexistovala vůle k tomuto kroku u vedení ZČU.
AS FF ZČU schválil návrh rozpočtu FF ZČU na rok 2019, a to v poměru hlasů 12-1-0.
Dr. Šanc poděkoval AS FF za schválení rozpočtu, ačkoli z něj radost nemá. Vedení FF udělá
vše pro to, aby ještě byly získány a následně katedrám rozděleny další prostředky. Doc.
Novotný také poděkoval za schválení rozpočtu ZČU na rok 2019, protože z jeho pohledu
jakožto vedoucího katedry je špatný rozpočet lepší než provizorní rozpočet.
3. Výroční zpráva o hospodářské činnosti FF ZČU za rok 2018
Senátoři dostali Výroční zprávu o hospodaření FF ZČU v rozpočtovém roce 2018. Dr. Kodet
uvádí, že Zpráva byla vytvořena standardním způsobem.
AS FF ZČU schválil Výroční zprávu o hospodaření FF ZČU v rozpočtovém roce 2018, a to
v poměru hlasů 13-1-0.
4. Výsledky dotazníku HR AWARD
Dr. Šlehoferová uvedla, že zaměstnanci FF získali šanci vyplnit dotazník, který vznikl v
rámci přípravy na zisk ocenění HR Award, o který se FF přihlásila koncem roku 2018. Jde o
ocenění evropských výzkumných organizací, které se zavazují dodržovat evropské principy
výzkumu a mají zpracovat hodnocení toho, nakolik jednotlivé principy naplňují a příp. mají
vytvořit plán opatření k naplnění daných principů. FF získala od doby přihlášení se o ocenění
rok na to, aby připravila plán implementace jednotlivých opatření a aby zpracovala analýzu
toho, v čem nenaplňuje podmínky ocenění. Vyplnění dotazníku bylo prvním krokem k zisku
ocenění – šlo o zmapování základní představy akademiků, výzkumníků a technickohospodářských pracvovníků o pracovních podmínkách. Dle Dr. Šlehoferové nejsou některé
otázky v dotazníku dobře naformulované, ale dotazník nejde změnit proto, že některé součásti
ZČU, které se do ocenění HR Award zapojily jako první (NTC, Fakulta elektrotechnická a
Fakulta aplikovaných věd), jej již vyplnily. Tři součásti (NTC, Fakulta strojní a Fakulta
elektrotechnická) již ocenění HR Award získaly, ostatní součásti se do hodnocení zapojí.
Ocenění HR Award např. zvýhodňuje žadatele o projekty TAČR. Z odpovědí v dotaznících
vyplněných zaměstnanci FF udělalo vedení FF shrnutí a chce vytvořit mechanismus, který by
zaměstnanci FF mohli využít v případě, kdy by se domnívali, že se jim na pracovišti děje
nějaké přírokří, ačkoli má vedení FF za to, že možnosti, kde se zaměstnanci FF mohou
k různým otázkám vyjádřit, již existují (např. AS FF, vedení FF). Po pročtení připomínek
z dotazníků měl děkan pocit, že FF čelí zásadním vnitřním problémům, a k některé věci
uváděné v dotaznících se na FF dít mohou, ale děkan si nemyslí, že FF je institucí, kde by se
zaměstnanci měli bát upozornit vedení FF na příkoří. Po získání výsledků fokusních skupin
napíše děkan zaměstnancům FF dopis týkající se toho, že některé aktivity naznačované
v dotaznících jsou nepřípustné a že mají zaměstnanci FF možnost obrátit se kdykoli na vedení
FF, které bude danou situaci řešit. Role AS FF by v tomto ohledu měla být výrazná – senátoři
zastupují akademickou obec a mohou fungovat jako prostředníci, na které se zaměstnanci FF

mohou obracet. Je třeba zabránit některým aktivitám, které jsou v dotaznících uváděny, avšak
některé odpovědi se týkají běžné praxe řízení fakult a univerzit a nejde o aktivity nežádoucí.
Aktivity typu plagiátorství a kradení textů je však nepřípustné a je třeba přijmout taková
opatření, aby zaměstnanci FF měli pocit, že se mohou na FF v těchto otázkách obrátit. Vedení
FF se usneslo, že fokusní skupinu nepovede nikdo, kdo by byl součástí fakulty a mohl
výsledky ovlivnit svým názorem. Během letních měsíců 2019 bude zpracována analýza a
v září 2019 bude AS FF seznámen s plánem opatření, který bude zaslán Evropské komisi.
Dr. Kodet dodal, že AS FF by měl zaměstnance FF spravit o možnostech upozornit na
nepravosti, systematické plagiátorství či vykrádání textů – v těchto situacích musí mít
zaměstnanci zastání. AS FF může být mostem mezi akademickou obcí a vedením FF.
5. Zprávy z AS ZČU
AS ZČU se tento měsíc nekonalo, protože vedení ZČU nepředložilo žádné dokumenty, které
by se projednávaly. Minulé zasedání AS ZČU se zabývalo dominantně rozpočtem ZČU, který
byl schválen o jediný hlas. Debata o rozpočtu se mnohdy točila kolem banálních detailů.
Senátoři FF musí být v rámci AS ZČU aktivní, což dle Dr. Kodeta momentálně jsou, ale musí
se to týkat i budoucího AS ZČU.
Bc. Vatansever se dotázal, jak se řeší situace stále narůstajícího rozpočtu rektorátu. Dr. Kodet
i další senátoři v AS ZČU tuto skutečnost kritizují. Vedení ZČU to zdůvodňuje např.
zvýšením tarifů, tj. došlo ke zvyšování mezd, což ale nárůstu rozpočtu rektorátu neodpovídá.
Argumentovalo se také navyšováním agendy atd.
6. Zprávy ze studentské komory
Dne 9. dubna 2019 se konala akce naznavá Erasmus Night v DEPO, na kterou přišel vysoký
počet návštěvníků. Dne 1. května se bude konat Kapeláž na nádvoří plzeňského pivovaru,
kterou pořádá Stavovská unie studentů – vystoupí zde šest studentských kapel (jde o soutěžní
přehlídku) a speciálním hostem bude kapela Goodfellas. Ve středu 24. dubna 2019 proběhla
přednáška Dr. Kodeta a dne 7. května 2019 proběhne v Aule FF přednáška Jindřicha Šídla.
7. Různé
Děkan FF zve senátory AS FF na kolaudační večírek k příležitosti dokončení rekonstrukce
děkanátu, který se bude konat po příštím jednání AS FF dne 24. května 2019.
Příští zasedání AS FF proběhne 24. května 2019 od 13:00 v SO214. Předsednictvo AS FF se
sejde 15. května 2019 v místnosti SO235.
Zapsala: PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 26. dubna 2019

