Dne 19. června 2020
č. 9/2020
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
PhDr. František Kalvas, Ph.D., PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl,
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., PhDr. Vladimír Naxera,
Ph.D., Mgr. Michal Polák, Ph.D., Mgr. Radek Schuster, Ph.D., Mgr. Zdeňka Špiclová
Vedení FF
PhDr. Helena Horová, Ph.D., PhDr. David Šanc, Ph.D.,
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Omluveni
Mgr. Martin Boček, Mgr. David Fronk, Ph.D., Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Bc. Petr Kačírek,
Mgr. Tereza Kamišová, Mgr. Lukáš Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., Bc. Attila
Vatansever, doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní slovo vedení
Informace ke strategii FF pro období 21+
Informace z AS ZČU
Informace ze Studentské komory AS FF
Různé

Zasedání AS FF probíhalo dne 19. června 2020 v SP 319 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Mgr. Zdeňka Špiclová a PhDr. Vladimír Naxera,
Ph.D.
Před zahájením zasedání vyplnili všichni přítomní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového onemocnění a předali je k archivaci.
V úvodu zasedání předseda dr. Roman Kodet přivítal členy akademického senátu a členy
vedení Fakulty filozofické. Současně informoval, že Mgr. Martina Ponížilová, Ph.D.
z rodinných důvodů odstoupila a mandát přijal PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. Za skrutátory
byli navrženi Mgr. Zdeňka Špiclová a PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D., kteří s návrhem
souhlasili. Program zasedání byl schválen v poměru hlasů 9-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Dění na FF v minulém období shrnul děkan fakulty následovně:
1.1) Grémia ZČU byla z důvodu pandemie covidu-19 odsunuta na pozdější dobu. Rovněž
příprava Strategického záměru ZČU byla pozastavena. Přípravou nové metodiky

1.2)
1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

1.7)
1.8)

rozpočtu byla pověřena děkanka FEK doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Příprava
probíhá v součinnosti s vedením ZČU.
Fakultě bylo přiděleno směrné číslo studentů k přijetí, tj. 746 studentů s tolerancí 5 %.
V průběhu letních měsíců bude třeba sjednotit náplně práce na jednotlivých
pracovních pozicích v souladu s Kariérním řádem Fakulty filozofické ZČU v Plzni
s ohledem na akademické a vědeckovýzkumné pozice (viz jednotlivé články
Kariérního řádu včetně článku 7 „Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník“
a článku 8 „Specialista v oblasti vědy, výzkumu a vývoje“).
V současné době je značně komplikované zaměstnávání cizinců. Agenda spojená
s pobytem zahraničních vědeckovýzkumných pracovníků je momentálně
v kompetenci Odboru lidských zdrojů.
Během letního semestru, který proběhl formou distanční výuky, nenastaly žádné
zásadní problémy. Od příštího akademického roku budou mít všechny aktivně
vyučované předměty stránky na Courseware ZČU. Studenti tak budou mít všechny
klíčové informace k dispozici v rámci elektronických opor v jednotné formě
a jednotné struktuře.
Přijímací řízení bylo s ohledem na nastalou situaci zrušeno. Uchazeči o studium
v bakalářských programech nebudou konat přijímací zkoušku, nýbrž budou přijati na
základě maturitního vysvědčení; uchazeči o studium v navazujících magisterských
programech budou přijati na základě bakalářského diplomu (přijímací řízení zůstalo
zachováno pouze pro dva obory). Červnové promoce byly přesunuty na říjen.
Pan děkan poděkoval všem přítomným i členům akademické obce za dobré zvládnutí
letního semestru.
Dr. Michal Polák vznesl dotaz na upřesnění sankcí a připomněl, že pokuta za přebrání
studentů by měla být uplatněna jen v případě, že bude překročeno směrné číslo celé
univerzity. Pan děkan specifikoval, že sankce není založena pouze na tom, že se
fakultě přebraní studenti nezaplatí, je tam ještě odečet financí (ve výši dotace za
přebrané studenty). Technických fakult se týká ustanovení o zvláštním režimu, které je
však starší než jeden rok.

2. Informace ke strategii FF pro období 21+
2.1 Dr. Roman Kodet informoval členy senátu, že SWOT analýza FF 21+ je výsledkem práce
vedení fakulty, zejména proděkanky dr. Terezy Šlehoferové, Ph.D. Poté předal slovo paní
proděkance.
2.2 Proděkanka dr. Tereza Šlehoferová informovala přítomné senátory, že v úložišti
dokumentů byla zřízena složka SZ FF 21+, která obsahuje podklady ZČU, podklady
MŠMT, analýzy VaV, analýzu SWOT FF 21+ a komentáře ke SWOT analýze. SWOT
analýza byla také distribuována všem členům senátu. Paní proděkanka upřesnila, že
tvorba SWOT analýzy probíhala standardním způsobem s využitím komplexní metody
kvalitativního hodnocení, respektive klasifikace a hodnocení faktorů představujících silné
a slabé stránky (strengths = přednosti/silné stránky, weaknesses = nedostatky/slabé
stránky, opportunities = příležitosti a threats = hrozby). Připomínky a návrhy ke SWOT
analýze je třeba zaslat paní proděkance dr. Šlehoferové emailem do 31. července 2020.
2.3 Dr. František Kalvas poděkoval za přípravu analýzy a označil ji za dobrou a detailní.
Současně poznamenal, že postrádá vizi fakulty. Dr. Šlehoferová odpověděla, že vize
vznikne právě na základě analýzy, a zdůraznila, že je důležité komunikovat, kam chceme
fakultu směřovat. Pan děkan potvrdil, že nyní je třeba říci, kde chceme, aby fakulta za
období pěti let byla. SWOT analýza je prvním krokem k diskusi o směřování fakulty
a strategickém záměru. Dr. Kalvas se dotázal, jakou podobu bude mít diskuse. Návrhy
a připomínky ke SWOT analýze je nutné poslat do konce července prostřednictvím

emailu proděkance Šlehoferové. V průběhu října budou komentáře a návrhy
zkonkretizovány a analyzovány. Na podzim se uskuteční zasedání strategického kolegia
za účasti členů KD a AS. Dr. Radek Schuster v této souvislosti navrhl, že by bylo vhodné
vytvořit krédo fakulty, což je také námět k zamyšlení pro senátory a členy akademické
obce.
3. Zprávy z AS ZČU
Dr. Roman Kodet informoval, že v době letního semestru probíhala pravidelná on-line
jednání, která měla převážně informativní charakter. Výroční zpráva o činnosti ZČU byla
schválena poměrem hlasů 44-14-0.
Osobně se AS ZČU sejde zřejmě až v září 2020.
4. Zprávy ze Studentské komory AS FF ZČU
Mgr. Zdeňka Špiclová tlumočila dotaz studentů, zda je možné zažádat o odklad odevzdání
bakalářské/diplomové práce v případě, že práci nestihli dokončit z důvodu obtížného
tématu, což oficiálně potvrdil také vedoucí práce. Proděkanka dr. Helena Horová, Ph.D.
upřesnila, že lze zažádat o odklad odevzdání BP/DP, pokud studenti neměli přístup do
knihoven, archivů apod. Obtížnost tématu by neměla být důvodem odložení termínu
odevzdání BP/DP. To potvrdil také pan děkan a zdůraznil, že vedoucí práce by měl
vypisovat vhodná a pro studenty zvládnutelná témata. Pravidla platí pro všechny studenty
stejná.
5. Různé
Dr. Roman Kodet poděkoval senátorům za disciplinované hlasování per rollam
a připomněl rozeslání termínovníku porad na nadcházející období. Zasedání
akademického senátu budou nadále probíhat ve stejný den jako kolegia děkana, neboť se
tento souběh osvědčil jako vhodný.
Pan děkan popřál všem přítomným hezké léto plné odpočinku a návrat do snad již
normálně probíhajícího zimního semestru v září.
Předseda senátu se připojil a popřál všem příjemné letní dny.
Následující zasedání AS proběhne dne 25. září 2020 od 13:00 v zasedací místnosti SO 214.
Předsednictvo AS se sejde dne 16. září 2020 v SO 235.
Zapsala: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 30. června 2020

