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Věc: Situace studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura  

 

Vážení členové akademického senátu, 

tímto dopisem bych Vás chtěla požádat o (znovu)projednání situace na oddělení 

nederlandistiky. Protože paní děkanka na setkání s akademickou obcí 22. 1. 2015 přislíbila, že 

se touto záležitostí bude dále zabývat tak, aby nikdo nebyl poškozen, a protože se po uvedení 

změn do chodu v novém semestru zdá, že poškozených je celá řada, považuji za užitečné Vás 

o současném stavu informovat. 

Nejprve bych ráda zdůvodnila, proč se obracím na AS FF UK. Od konce minulého roku 

proběhla v této věci řada jednání. Mezi paní děkankou a dr. Dovalilem, mezi dr. Dovalilem a 

zástupci oddělení nederlandistika, mezi paní děkankou a akademickou obcí, mezi zástupci 

oddělení nederlandistika a AS, většinou v rámci sekce „různé“.1 Problémem těchto jednání je, 

že a) při nich nikdy nebyly přítomny všechny instance, kterých se problematika dotýká (což 

znamená, že se o věci buď jednalo za jejich zády, nebo se o věci jednalo jen částečně, aby se 

za jejich zády nejednalo), b) vzešly z různých jednání různé informace. (Zvláště pokud jde o 

nikdy nezodpovězenou otázku po alternativních řešeních, která měla navrhovat tu paní 

děkanka dr. Dovalilovi, tu dr. Dovalil paní děkance.)2 Na minulém zasedání AS navíc 

(směrem k dr. Starému) explicitně zaznělo, že by bylo žádoucí formulovat připomínky k této 

věci dopředu jako podnět. 

V rámci jednání na úrovni ústavu bylo zástupcům oddělení nederlandistika nejprve (30. 11.) 

oznámeno, že by mělo dojít k redukci úvazků v tom smyslu, že některé smlouvy nebudou 

prodlouženy. Později (8. 12.) bylo všem zaměstnancům v penzijním věku doporučeno podat 

výpověď ke konci kalendářního roku, přestože např. doc. Ellen Krol měla smlouvu platnou až 

1 Na zasedáních 12. 2. 2015, 15. 1. 2015, 11. 12. 2014 a 15. 1. 2015 ještě v rámci sekce Vnitřní metodika 
hodnocení kvality FF UK. 
2 První schůzka tohoto žádoucího typu je bohužel plánovaná až po termínu pro podávání podnětů senátu.  

                                                           



do roku 2018. Není mi jasné, nakolik je výběr na základně kritéria věku rozhodnutím 

koncepčním,3 a prosím o jeho zdůvodnění. Pokud jde o hlediska, která by měla být stěžejní, 

tj. přínos pro FF UK stran vědy, výuky a mezinárodních vazeb, ráda bych ještě k doc. Krol 

poznamenala následující.  

Na příklad za minulé tři roky má doc. Krol v OBD uvedeno 15 výstupů. Ze značné části se 

přitom jedná o publikační a ediční činnost přispívající v první řade FF UK. Doc. Krol je 

iniciátorkou konference Praagse Perspectieven, při níž se každý rok mimořádně zasluhuje o 

budování kontaktů s předními zahraničními odborníky, reprezentaci fakulty v zahraničí a 

obohacování perspektiv pražské nederlandistiky.4 Do koncepce paní děkanky navíc 

paradoxně patří zavedení čestné afiliace emeritních členů akademické obce.5 

V posledním bodě bych ráda shrnula, na jaké problémy narazila realizace stávajících 

studijních plánů hned v novém roce: 

1) Povinný předmět Jazyk a kultura – Afrikaans nemůže být vyučován vůbec. (Pro 

externistu, který dosud tento předmět vyučoval, by v současné situaci údajně mohlo 

být uvolněno 55 Kč/hodina.) Studenti posledního ročníku NMgr. studia jsou nuceni, 

chtějí-li ukončit studium ve standardní době, si předmět v podstatě realizovat sami, 

v podobě písemných výstupů, bez jakéhokoli organizovaného vstupu. 

2) Povinný předmět Translatologie nemůže vyučovat prof. Rakšányiová, a tak nemůže 

být vyučován tak, aby dával akreditací zamýšlený smysl. Přednášení vědeckých 

poznatků má teď na starosti jazykový lektor.  

3) Několik studentů nemůže dokončit své kvalifikační práce u vybrané vyučující.  

4) Při redukci úvazků je často argumentováno tím, že jiné, velikostí srovnatelné obory ve 

třech lidech fungují. Tyto jiné, velikostí srovnatelné obory ovšem nemají souměřitelné 

studijní plány. To v praxi znamená, že zatímco např. švédština zajišťuje pro 

jednooborové NMgr. studium 13 povinných předmětů, nizozemština jich má jako 

povinných zajistit 26, 

5) s tím souvisí i dosavadní velký klad NMgr. programu, a to možnost specializace, která 

bude v současnosti (s jediným odborníkem pro každou specializaci) realizovatelná jen 

s velkými obtížemi. 

3 Zejména vzhledem ke skutečnosti, že jí zastupované místo je teď nenaplněno, nikoli generačně obměněno.   
4 Viz: <http://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_pra004praa00> 
5 „[...] abychom neztráceli kolegy, kteří tady velmi pilně desítky let pracovali a někdy třeba chtějí pracovat i dál, 
někdy nechtějí, nicméně je pořád dobře dávat jim najevo, že s nimi počítáme jako s našimi kolegy“ (děkanka při 
setkání s akademickou obcí, 22. 1. 2015). 

                                                           



 

Domnívám se, že způsob provedení personálních změn nederlandistice nejen znepříjemňuje,6 

ale přímo znemožňuje naplnit akreditovaný studijní plán. Z úst paní děkanky přitom 

několikrát zaznělo, že provedené změny se současných studentů nijak nedotknou. Vzhledem 

k výše uvedenému s tím nemohu souhlasit a prosím paní děkanku, aby k tomuto bodu 

vyjádřila svůj postoj. 

S ohledem na vše uvedené považuji za žádoucí, aby vedení fakulty a vedení ÚGS na 

březnovém jednání AS FF UK podalo vysvětlení k výše uvedeným bodům. Žádám, aby byla 

zveřejněna ostatní alternativní řešení a s nimi i jasná kritéria, podle kterých se zvolilo řešení 

současné, a neprokáže-li se jako koncepční, prosím o přehodnocení tohoto řešení.  

Navrhuji, aby AS FF UK přijal toto usnesení: AS FF UK vyzývá děkanku, aby se situací na 

oddělení nederlandistiky zabývala osobně a umožnila realizaci výuky alespoň srovnatelné 

úrovně kvality, jakou obor vykazoval doposud. 

 

Za studenty nizozemského jazyka a literatury 

Bc.  Martina Vokáčová 

martinavokacova@email.cz 

Řeznická 1 

110 00 Praha 1 

 

6 K pouze znepříjemňujícím záležitostem bych např. přiřadila situaci, kdy studenty, kteří v ZS absolvovali 
předmět u některé z vyučujících, které následovaly doporučení a podaly výpověď, neměl ve zkouškovém období 
kdo zkoušet. 

                                                           


