Dne 21. února 2020
č. 3/2020
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. David Fronk, Bc. Petr Kačírek, PhDr. František
Kalvas, Ph.D., Mgr. Tereza Kamišová, PhDr. Roman Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl,
Ph.D., PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D., Mgr. Radek Schuster, Ph.D., Mgr. Zdeňka Špiclová,
Bc. Attila Vatansever
Vedení FF
PhDr. Helena Horová, Ph.D., doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr. David Šanc,
Ph.D, PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
Hosté
Mgr. Naďa Hlaváčková, PhDr. Petr Jurek, Ph.D., doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D., PhDr.
Miloš Ševčík, Ph.D., PhDr. Sandra Štollová, Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D., doc. PhDr. Pavel
Vařeka, Ph.D.
Omluveni
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., Mgr. Lukáš Lenk, Mgr. Michal
Polák, Ph.D., Mgr. Martina Ponížilová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Program:
1. Úvodní slovo vedení
2. Projednání záměrů žádosti o akreditaci studijních programů: Bc. Humanitní studia,
Bc. a Mgr. Kulturní studia Blízkého východu, Bc. Historie a Mgr. Moderní dějiny,
Bc. a Mgr. Archeologie
3. Projednání anotací návrhů studijních programů Mgr. Humanitní studia,
Bc. Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, Bc. Společnost a politika, Bc. a Mgr.
Sociální a kulturní antropologie, Mgr. Filozofie a umělá inteligence (akreditované
v rámci institucionální akreditace ZČU)
4. Projednání anotace návrhu záměru žádosti o akreditace studijního programu
Mgr. Ekologie člověka (akreditované NAÚ)
5. Projednání návrhu Plánu realizace strategického záměru 2020
6. Zprávy z AS ZČU
7. Zprávy ze studentské komory
8. Různé
Zasedání AS FF probíhalo dne 21. února 2020 v SO 221 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. a Mgr. Tereza
Kamišová

V úvodu zasedání předseda dr. Roman Kodet přivítal členy AS FF, členy vedení Fakulty
filozofické a hosty. Za skrutátory byli navrženi Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. a Mgr. Tereza
Kamišová, kteří s návrhem souhlasili. Program zasedání byl schválen v poměru hlasů 10-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Dění na FF v minulém období shrnul děkan fakulty následovně:
1.1) Ve středu 19. února AS ZČU neschválil návrh nové metodiky rozpočtu. Je
pravděpodobné, že při stanovení rozpočtu bude využito „staré metodiky“.
1.2) Nepodařilo se doplnit Radu vnitřního hodnocení (RVH) ZČU, v níž dosud nejsou
zastoupeny humanitní a společenské vědy. AS ZČU neodsouhlasil jmenování doc.
Jana Váně a doc. Ladislava Čepičky z procesního důvodu.
1.3) V ohnisku zájmu FF jsou akreditace – v rámci NAÚ i institucionální.
1.4) V návaznosti na strategické rozhovory s vedením ZČU realizuje vedení FF ve druhém
a třetím týdnu rozhovory s vedoucími jednotlivých kateder. Projednán bude zejména
personální rozvoj pracovišť.
1.5) V pátek 28. února proběhne jednání děkana fakulty a vedoucího KSS, doc. Jana Váně,
s vedením univerzity, respektive panem rektorem ohledně možností podpory
bakalářského programu Sociální práce, jehož otevření vyžaduje personální
zabezpečení nejen univerzitními vyučujícími, ale také odborníky z praxe.
1.6) Den otevřených dveří. Ve středu 29. ledna 2020 se na fakultě uskutečnil Den
otevřených dveří pro zájemce o studium. DOD proběhl tentokrát v novém,
interaktivním modu za účasti studentů fakulty.
2. Projednání záměrů žádosti o akreditaci studijních programů: Bc. Humanitní studia,
Bc. a Mgr. Kulturní studia Blízkého východu, Bc. Historie a Mgr. Moderní dějiny,
Bc. A Mgr. Archeologie
2.1 PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. představil záměr žádosti o akreditaci bakalářského programu
Humanitní studia.
2.2. Následně byl představen bakalářský a navazující magisterský program Kulturní studia
Blízkého východu. Bakalářský program, jehož garantem je PhDr. Zbyněk Tarant, Ph.D.,
se soustředí na diverzitu a historický vývoj kultur regionu Blízkého východu a severní
Afriky od starověku do současnosti s důrazem na moderní a soudobé společnosti a státy.
Navazující magisterský program, který garantuje prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., je
koncipován jako akademický a slouží k přípravě budoucích expertů na kulturní diverzitu
regionu Blízkého východu a severní Afriky.
2.3 Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. představil záměr žádosti o akreditaci bakalářského
programu Historie a navazujícího magisterského programu Moderní dějiny. Cílem
bakalářského programu je především naučit studenty základním znalostem a návykům
vedoucím k samostatnému a kritickému poznávání minulosti a poskytnout jim na
bakalářské úrovni vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji
lidské společnosti, tedy vybudovat širokou vzdělanostní strukturu, pomoci jim zvládnout
praktické i teoretické návyky a dovednosti. Garantem programu je PhDr. Jan Lhoták,
Ph.D. Doc. Novotný dále představil navazující magisterský program Moderní dějiny
zaměřený na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v
oboru, a to primárně v rámci specializace na dějiny 19. a 20. století. Garantem
navazujícího magisterského programu je doc. PhDR. Lukáš Novotný, Ph.D.
2.4 Doc. Pavel Vařeka, Ph.D. představil členům senátu záměry žádostí o akreditaci studijních
programů: Bc. Archeologie a Mgr. Archeologie. Doc. Vařeka seznámil přítomné s dílčími
změnami, k nimž v rámci uvedených studijních programů, které jsou na FF pěstovány od

roku 1998 a 1999, došlo. U bakalářského programu jde především o změnu v povinněvolitelné SZZ, do níž byla nově zařazena archeologická památková péče, muzeologie a
management archeologického dědictví. U magisterského programu došlo k inovaci
specifikace zaměření na diachronní a synchronní. První specializace je zaměřena na
archeologii krajiny a stavebního prostředí (nemovité památky) a druhá na materiální
kulturu (movité artefakty). Tuto profilaci doplňuje diachronně koncipovaná volba
zaměření na jednotlivá období (specializace na archeologii pravěku nebo středověku,
novověku a modernity).
V této souvislosti AS FF ZČU přijal následující usnesení:
Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni projednal
navrhované záměry žádostí o akreditaci studijních programů:
- bakalářského programu Humanitní studia
- bakalářského programu Kulturní studia Blízkého východu
- navazujícího magisterského programu Kulturní studia Blízkého východu
- bakalářského programu Historie
- navazujícího magisterského programu Moderní dějiny
- bakalářského programu Archeologie
- navazujícího magisterského programu Archeologie
Akademický senát přijal usnesení v poměru 10-0-0.
3. Projednání anotací návrhů studijních programů Mgr. Humanitní studia, Bc.
Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, Bc. Společnost a politika, Bc. a Mgr.
Sociální a kulturní antropologie, Mgr. Filozofie a umělá inteligence (akreditované v
rámci institucionální akreditace ZČU)
3.1 PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. nejprve představil záměr žádosti o akreditaci bakalářského
programu Humanitní studia a navazujícího magisterského studijního programu Humanitní
studia, který připravila Katedra filozofie a který nahrazuje dosavadní obor Humanistika.
Oproti předešlému stavu došlo především k zúžení specifikace programu na hlavní
segmenty: historie tvůrčích činností člověka v kontextu evropské kultury, dějiny filozofie
a vědy v kulturním kontextu a klíčové otázky evropské duchovní tradice. Garantem
programu je doc. Radim Kočandrle, Ph.D.
3.2 Vedoucí KAP PhDr. Petr Jurek informoval přítomné o změně garantky bakalářského
studijního programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia, jíž bude nově PhDr. Martina
Ponížilová, Ph.D., jejíž vědecko-výzkumná i publikační činnost je věnována uvedené
oblasti.
Dr. Jurek dále seznámil přítomné senátory, členy vedení fakulty a hosty s anotací návrhu
bakalářského programu Společnost a politika, připravovaného ve spolupráci KAP a KSS.
Předností programu je zejména propojení studijních plánů pěstovaných oběma pracovišti
na bakalářském stupni a komplexnější profil absolventa s řemeslným „know-how“. V
rámci bakalářského programu bude možné se specializovat na politologii nebo sociologii.
Garantem programu je PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
3.3 Vedoucí KSA doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. představil bakalářský a navazující program
Sociální a kulturní antropologie, které kladou důraz na teoreticko-metodologické
zvládnutí disciplíny i praktické znalosti a dovednosti. Uvedené programy by měly být
průsečíkem sociokulturní antropologie anglosaského světa. Garantem bakalářského
programu je Mgr. Laco Toušek, Ph.D. a garantem navazujícího magisterského programu
je doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D.

3.4 Dr. Ševčík dále představil záměr žádosti o akreditaci navazujícího magisterského
studijního programu Filozofie a umělá inteligence, který byl připraven ve spolupráci s
Fakultou aplikovaných věd ZČU, konkrétně s Katedrou kybernetiky a Katedrou
informatiky a výpočetní techniky. Program bude propojovat základní filozofický výzkum
s praktickými poznatky a výsledky inženýrských oborů, jež jsou tradičně pěstovány na
ZČU, zejména kybernetiky a informatiky. Dojde tedy k posunu od historizujícího pojetí
filozofie k filozofické reflexi aktuálního aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje v oblasti nových technologií. Garantem programu je doc. PhDr. Vladimír Havlík,
CSc.
Na základě výše uvedeného AS FF ZČU přijal následující usnesení:
Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni projednal
navrhované záměry žádostí o akreditaci studijních programů:
- navazujícího magisterského programu Humanitní studia
- bakalářského programu Mezinárodní vztahy – teritoriální studia
- bakalářského programu Společnost a politika
- bakalářského programu Sociální a kulturní antropologie
- navazujícího magisterského programu Sociální a kulturní antropologie
- navazujícího magisterského programu Filozofie a umělá inteligence
Akademický senát přijal usnesení v poměru 10-0-0.
4. Projednání anotace návrhu záměru žádosti o akreditace studijního programu Mgr.
Ekologie člověka (akreditovaného NAÚ)
Doc. Lozoviuk dále představil navazující magisterský program Ekologie člověka, který
z historického hlediska navazuje na magisterský program Antropologie populací
minulosti. Garantem programu je doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., který byl
habilitován pro oblast ekologie, biologické a sociálně-kulturní antropologie.
Na základě výše uvedeného AS FF ZČU přijal následující usnesení:
Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni projednal
navrhovaný záměr žádostí o akreditaci navazujícího magisterského programu Ekologie
člověka.
Akademický senát přijal usnesení v poměru 10-0-0.
Ve 14:05: příchod PhDr. Radka Schustera, Ph.D.
V souvislosti s harmonogramem akreditacích schvalovaných vnitřně (v rámci
institucionální akreditace) – viz harmonogram v úložišti AS, připomněla proděkanka dr.
Tereza Šlehoferová nutnost stanovit termín zasedání Vědecké rady FF tak, aby předcházel
jednání RVH v červnu. Jako vhodný termín VR FF se ukazuje 13. května2020, přičemž
jednání VR FF by mělo předcházet jednání AS FF, kde budou návrhy studijních programů
projednány, proto se AS FF uskuteční v květnu mimořádně ve středu 6. května 2020.

5. Projednání návrhu Plánu realizace strategického záměru 2020
Dr. Roman Kodet uvedl, že strategický záměr FF je provázán se strategickým záměrem
ZČU. Proděkanka Tereza Šlehoferová doplnila, že dokument bude projednáván Vědeckou
radou FF ZČU na řádném jednání 11.3.2020, poté schvalován na březnovém AS FF.
Objevují se v něm klíčové body, např. zhodnocení současného stavu, výhledy do
budoucnosti a ukazatele. Je třeba se zaměřit především na personální stránku, respektive
její posílení (viz kapitola Řízení a lidé). Došlo rovněž k poklesu studentských mobilit
(výjezdy) a je třeba také opětovně podnítit studentské hodnocení kvality výuky.
V souvislosti s poklesem studentských výjezdů dr. Kodet připomněl, že je třeba mobilitu
propagovat uvnitř fakulty. Doc. Novotný podotkl, že je nutné zdůrazňovat výhody
zahraničních pobytů. Pan děkan souhlasil, současně však specifikoval, že příčinou může
být omezená výše finančních prostředků či zaměstnanost některých magisterských
studentů. Bc. Attila Vattansever uvedl vlastní zkušenost s účastí na archeologických
expedicích i fakt, že po počátečním nadšení zájem studentů o výjezdy většinou opadne.
Mgr. David Fronk navrhl uspořádání neformálního setkání studentů s tzv. „Erasmáky“,
tedy studenty, kteří výjezd již absolvovali. K návrhu se připojili dr. Kodet a dr. Kalvas.
Mgr. Zdeňka Špiclová připomněla, že se 1. dubna uskuteční 3. ročník Mezinárodního
Road Movie festivalu v DEPU, kde bude možnost diskuse. Mgr. Martin Boček vznesl
návrh na „povinné“ seznámení studentů s možnostmi a výhodami výjezdů, např. v rámci
proseminářů. Mgr. Tereza Kamišová uvedla obavy z možného neuznání zkoušek
z předmětů absolvovaných v zahraničí. Pan děkan vysvětlil, že před odjezdem je třeba
zažádat o uznání předmětů. Dr. Šlehoferová navrhla, aby Studentská komora AS FF
uspořádala informační akci pro studenty v březnu či dubnu v kavárně Družba, Studentská
komora AS FF souhlasila a přislíbila, že akci zorganizuje.
6. Zprávy z AS ZČU
- Dr. Roman Kodet informoval, že ve středu 19. února proběhlo mimořádné zasedání
AS ZČU. Doplnění RVH o dva členy, doc. Jana Váně a doc. Ladislava Čepičku,
nebylo z procesních důvodů schváleno. Diskuse nebyla vedena o kandidátech, nýbrž
o procesních záležitostech.
- Nová metodika rozpočtu nebyla schválena. Je pravděpodobné, že rozpočet bude
sestaven dle stávající metodiky.
7. Zprávy ze Studentské komory FF ZČU
Mgr. Zdeňka Špiclová informovala o průběhu Dne otevřených dveří, který v tomto roce
proběhl v novém celodenním formátu, a podíleli se na něm také studenti FF. Celkem se
DOD zúčastnilo 371 uchazečů. Mgr. Špiclová informovala také o žádosti studentů o
založení filmového klubu.
8. Různé
- Dr. Roman Kodet seznámil přítomné s výsledkem jednání s dr. Petrem Jurkem
ohledně možnosti hlasování per rollam. Odborný rozklad záležitosti a vysvětlení
možností provedl dr. Jurek.
- Dr. Kodet poděkoval dr. Nadě Hlaváčkové a doc. Janu Záhoříkovi za organizaci Dne
otevřených dveří.
- Následovala prezentace okomentovaná Mgr. Naďou Hlaváčkovou. Prezentace
připravená SCALE byla věnována propagaci humanitních a společenských oborů
pěstovaných v přátelském prostředí fakulty spjaté s městem Plzeň. Prezentace je
zacílená na nábor nových studentů. Vedlejším cílem kampaně je zlepšit povědomí o
FF ZČU a humanitních oborech na ZČU jako takových, komunikace částečně i

směrem ke stávajícím studentům a pedagogickým pracovníkům fakulty a také k
veřejnosti Prezentace vzbudila řadu návrhů a podnětů zaměřených na vizualizaci
fakulty prostřednictvím facebooku (jednotlivé katedry mají vlastní facebook),
Instagramu (FF, KFI, KHV a KAR mají Instagram) a YouTube, které nabízejí různé
možnosti propagace a prezentace fakulty. Dr. Kodet poděkoval Nadě Hlaváčkové za
úsilí věnované propagaci fakulty.
Následující zasedání AS proběhne dne 20. března 2020 od 13:00 v zasedací místnosti SO
214. v zasedací místnosti děkanátu FF. Předsednictvo AS se sejde 11. března 2020 od 15:00
v SO 235.
Zapsala: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.
Schválil a doplnil:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF
V Plzni dne 26. února 2020

