Dne 29. ledna 2020
č. 2/2020
Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty filozofické
Přítomni
Mgr. Martin Boček, Ph.D., Mgr. David Fronk, Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D., PhDr. Roman
Kodet, Ph.D., Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Daniel Křížek, Ph.D., PhDr. Ivona
Mišterová, Ph.D., Mgr. Michal Polák, 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.
Hosté
Omluveni
Bc. Petr Kačírek, PhDr. František Kalvas, Ph.D., Mgr. Tereza Kamišová, Mgr. Lukáš
Lenk, doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D., Mgr. Martina Ponížilová, Ph.D., PhDr. David Šanc,
Ph.D., PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní slovo vedení
Změna jednacího řádu AS FF ZČU
Změna složení Vědecké rady FF ZČU
Zprávy z AS ZČU
Zprávy ze studentské komory
Různé

Zasedání AS FF probíhalo dne 24. ledna 2020 v SO 221 od 13:00 hod.
Senát byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný.
Skrutátory byli po celou dobu zasedání Mgr. Michal Polák, Ph.D. a Mgr. David Fronk
V úvodu zasedání předseda dr. Roman Kodet přivítal členy AS FF a omluvil děkana fakulty
PhDr. Davida Šance, Ph.D., proděkanku PhDr. Terezu Šlehoferovou, Ph.D. a proděkana doc.
PhDr. Jana Záhoříka, Ph.D. ze zasedání akademického senátu. Za skrutátory byli navrženi
Mgr. Michal Polák, Ph.D. a Mgr. David Fronk, kteří s návrhem souhlasili. Program zasedání
byl schválen v poměru hlasů 11-0-0.
1. Úvodní slovo vedení FF
Dění na FF v minulém období z důvodu nepřítomnosti pana děkana shrnul předseda
akademického senátu dr. Roman Kodet. Informaci strukturoval do několika segmentů.

1.1)

1.2)
1.3)

1.4)

Strategické rozhovory vedení FF s vedením ZČU se uskuteční ve středu 29. ledna
2020. Předpokládanými tématy k diskusi budou, mimo jiné, opatření vedoucí ke
zvýšení zájmu o studium na fakultě, např. formou posílení mediální komunikace,
prostřednictvím přednášek apod. Do budoucna je očekáváno školení odborníky, jak
efektivně pracovat s médii. Dalšími náměty k jednání budou institucionální akreditace,
plánované programy interdisciplinárního charakteru (v současné době např. probíhá
spolupráce mezi KFI a FAV), připravovaná habilitační řízení a moduly hodnocení.
Sebeevaluační zprávu k modulu 3 společenské relevance za fakultu zpracoval doc.
Lukáš Novotný. Dále bude diskutována role fakulty, respektive její účast na
mezinárodních projektech, financování smluvního výzkumu, posílení tvůrčí činnosti
v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (17+), podpora a posílení motivace
bakalářských a magisterských studentů na zahraničních mobilitách a opatření pro
posílení personálního zabezpečení pracovišť, mimo jiné, prostřednictvím zahraničních
odborníků. Zmíněno bude rovněž využití strategické rezervy, která byla čerpána na
rozvoj propagace fakulty, vytvoření výzkumných center a na pomoc potřebám kateder.
K bodu zahraničních mobilit upřesnila paní proděkanka dr. Helena Horová, že
v letním semestru vyjede 20 studentů a přijede 26 studentů.
Metodika rozpočtu ZČU bude pravděpodobně předmětem jednání AS ZČU dne 19.
února 2020.
Přebraní studenti. Vzhledem k technickému a informačními pochybení došlo k tomu,
že studenti nových studijních programů nebyli vykázáni k 31. 10. 2019 do
Matriky/SIMS. Po zjištění byla situace opravena CIVem. Se započtením těchto 159
studentů přebrala fakulta nad plánovaný limit. Všechna data budou úsekem PR-P
znovu přepočítána.
Den otevřených dveří. Ve středu 29. ledna 2020 se na fakultě uskuteční Den
otevřených dveří pro zájemce o studium. DOD proběhne tentokrát v novém,
interaktivním modu.

2. Změna jednacího řádu AS FF ZČU
Dr. Roman Kodet seznámil členy akademického senátu s podobou Jednacího řádu
Vědecké rady FF ZČU, konkrétně s článkem 6, který se zabývá zvláštními ustanoveními o
usnášení, a rovněž se zněním Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy
s důrazem na článek 6 „Projednávání jednotlivých bodů programu“ a článek 10 „Jednání a
hlasování per rollam“. Návrh úpravy znění Jednacího řádu AS FF ZČU zašle dr. Kodet
k připomínkám a zapracování dr. Petru Jurkovi, Ph.D. Nové znění jednacího řádu by
mohlo být případně schváleno na březnovém zasedání AS.
3. Změna složení Vědecké rady FF ZČU
Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. rezignoval na členství ve Vědecké radě FF ZČU.
Jako adekvátní náhrada byl navržen doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. Kandidáta
členům senátu představil doc. Lukáš Novotný, který zdůraznil především vědecký a
pedagogický profil doc. Kočandrleho. Členové senátu měli rovněž k dispozici CV doc.
Kačandrleho včetně nejvýznamnějších publikačních výstupů.
Na základě výše uvedeného AS FF ZČU přijal následující usnesení:
Akademický senát Fakulty filozofické ZČU schvaluje jmenování doc. PhDr. Radima
Kočandrleho, Ph.D. do Vědecké rady Fakulty filozofické ZČU.

Hlasování proběhlo v poměru 11-0-0.
4. Zprávy z AS ZČU
Dr. Roman Kodet informoval, že AS ZČU v lednu dosud nezasedal. Mimořádné zasedání
je naplánováno na 19. února 2020.
5. Zprávy ze Studentské komory
Dr. Zdeňka Špiclová informovala, že termín odevzdání přihlášek na Festival Finále byl
16. ledna 2020. Dne 16. února 2020 je termín přihlášek do Evropské soutěže o nejlepší
esej. Téma soutěže „Dvě Evropy. V čem a proč se nedaří najít společnou řeč?“ se vztahuje
k budování dobrých vztahů ve střední Evropě. Ve dnech 21. – 23. ledna 2020 se
uskutečnil evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzděláním Gaudeamus Praha
2020, na jehož organizaci participovali také studenti Fakulty filozofické.
Fotodokumentace je zveřejněna na webu fakulty.
6. Různé
Dr. Zdeňka Špiclová se dotázala, čím budou nahrazeny projekty studentské grantové
činnosti (SGS). Doc. Lukáš Novotný odpověděl, že budou zachovány, ale zatím není
jasné, jak budou financovány. Letošní financování proběhne podle pravidel jako dosud.
V tomto ohledu je doporučeno koncipovat projekty jako jednoleté. Dr. Radek Schuster
vznesl dotaz, zda by bylo možné obnovit jednání s vedením FPR, případně s vedením
ZČU ohledně revitalizace společných prostor mezi budovou FPR a FF. Proděkanka
Helena Horová potvrdila, že je to jeden z námětů pro Strategické rozhovory. Dr. Tomáš
Hirt vznesl podnět, aby byl z obrazovky umístěné v přízemí budovy Sedláčkovy 15
odstraněn tzv. „neviditelný pes“.
Následující zasedání AS proběhne 21. února 2020 od 13:00 v zasedací místnosti SO 214.
v zasedací místnosti děkanátu FF. Předsednictvo AS se sejde 12. února 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 29. ledna 2020

