ZÁPIS Č. 73/2021
ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých
Budějovicích
ze dne 4. února 2021

Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, V. Faktorová, V. Grubhoffer, M. Halamová, J. Hrdlička, J.
Lassner, L. Nagy, J. Zámečník
Omluven: H. Dvořáková, K. Hodková, A. Prošková
Zapisovatel: V. Grubhoffer
Ověřovatelé: V. Faktorová, M. Halamová
Skrutátoři: J. Lassner, J. Zámečník

Program jednání:
1. Zahájení
2. Organizace práce/komunikace AS FF JU
3. Podoba hlasování AS FF JU v on-line režimu
4. Strategie vnější komunikace o AS
5. Studentské hodnocení výuky

Ad 1:
Jednání zahájila předsedkyně AS FF JU M. Aurová. Byli zvoleni zapisovatel, ověřovatelé a skrutátoři.
Přítomné senátory dále přivítal a poblahopřál jim ke zvolení do AS FF JU (dále jen AS) děkan FF JU doc.
PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., který se po svém proslovu vzdálil a nebyl dále účasten jednání AS.
Ad 2:
Předsedkyně AS M. Aurová představila některé praktické návrhy týkající se organizace práce a
komunikace mezi členy AS. Pro oficiální záležitosti (např. svolání zasedání, hlasování per rollam) budou
členové AS používat své osobní fakultní e-maily, jak jim to ukládá jednací řád; pro běžnou pracovní
komunikaci budou využívat kanál v Teamsech AS, kde budou moci reagovat, dávat podněty a
„předdiskutovat“ body k projednání na oficiálním zasedání.
Ad 3:
Členové AS diskutovali o podobě on-line zasedání AS. Pokud nastane situace, kdy se AS bude muset
sejít on-line, provede to prostřednictvím aplikace Teams. Pro případ, že by byla nutná tajná volba,
předsedkyně AS M. Aurová navrhla použít aplikaci Vevox, která přenese anonymně výsledek hlasování,
navíc je nabízena v rámci Teams, lze do ní tedy vstoupit přes univerzitní účet Microsoft. O použití
nástroje pro tajné hlasování bylo následně hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro schválení se vyslovilo 8 senátorů z 8 přítomných.
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Ad 4.
V následujícím bodě se členové AS zabývali otázkou, jaké informace by měl o sobě AS FF poskytovat
navenek. Z diskuze vyplynulo, že je třeba vytvořit pro akademickou veřejnost (zejména studenty) na
webových stránkách fakulty (sekce AS) uživatelsky příjemnější prostředí. Stávající prezentace AS
v podobě tabulky by měla být doplněna stručnou textovou pasáží (umístěnou nad tabulkou), jež by
charakterizovala význam, funkci a činnost AS. Návrh textu připraví do 12. 2. 2021 zástupci studentské
sekce AS J. Zámečník a J. Lassner. AS se posléze obrátí na Mgr. Barboru Poslušnou a požádá ji o
zveřejnění textu na webových stránkách FF JU, následně i o vytvoření propagačního příspěvku na
facebookovém profilu FF JU, který by odkazoval na nově doplněné informace o AS na webu FF JU.
Tento webový odkaz by měl být dále propagován na fakultním facebooku před každým zasedáním AS
a doplněn o konkrétní program jednání.
Z iniciativy studentských senátorů J. Zámečníka a J. Lassnera by dále měl vzniknout nový tým na MS
Teams, přístupný všem studentům FF JU, v němž by studentská sekce AS komunikovala se studenty a
reagovala na jejich dotazy a potřeby.
Ad 5.
V závěru zasedání se AS vrátil k aktuálnímu tématu SHV, jež bylo jedním z bodů, k nimž se AS opakovaně
vracel i v minulém funkčním období – znepokojen zoufale nízkou účastí (která je podmínkou pro
hodnocení VŠ, zároveň nám chybí zpětnovazební informace). V minulém období AS konstatoval
některé možné příčiny této neúčasti, např. nevyhovující kategorie k hodnocení („je přednášející
odborně na výši?“), strach studentů z možného dopadu při kritice apod. I v současné době je situace
nevyhovující – ke dni zasedání AS hodnotilo pouze 192 studentů FF JU. Následovala debata na téma,
zda by měl AS v této záležitosti nějak konkrétně jednat. Senátoři se shodli, že odpovědnost za propagaci
SHV nese vedení fakulty a ředitelé jednotlivých ústavů. Propagace SHV byla ale mohla být jedním
z témat studentské sekce AS.
V závěru jednání se členové AS shodli, že v blízké budoucnosti bude třeba pozvat na zasedání AS
proděkana pro studium Mgr. Davida Skalického, Ph.D., s nímž budou diskutovat jak o nízké účasti
studentů, tak o stávající podobě SHV.

Zápis vyhotovil: V. Grubhoffer

Zápis ověřili: V. Faktorová a M. Halamová

V Českých Budějovicích dne 8. února 2021
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