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Vážený pan 
Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 
Předseda AS FF UK 
zde 
 
Č.j. 2015UKFF0 _ _ _ _ 
 
Věc: Návrh opatření děkana k čestným afiliacím 

 
V Praze, 2. 9. 2015 

Vážený pane předsedo, 
 
 v příloze Vám postupuji k vyjádření AS FF UK návrh opatření děkana k tzv. čestné 
afiliaci, jehož přípravu jsem již avizovala na různých fórech v předchozím období. 
 
 Návrh opatření děkana reaguje na aktuální potřebu institucionalizovat vztah a postavení 
některých zahraničních i domácích akademiků a odborníků na fakultě, kteří sice nejsou jejími 
zaměstnanci, ale významným způsobem se podílejí, resp. mohli by se podílet, na pedagogické 
i vědecké práci.  
 

Jde např. o zahraniční vědce trávící na fakultě svůj sabatický rok či přijíždějící coby 
zahraniční lektoři placení svou domovskou institucí. V těchto případech není mezi fakultou a 
danou osobou zaměstnanecký vztah, nicméně okruh činností se zaměstnaneckému vztahu velmi 
podobá s tím, že náklady na práci hradí někdo jiný než FF UK. Jen někteří ovšem vyhovují 
podmínkám pro zařazení mezi hostující profesory.  

 
K tomu dále přistupuje řada odborníků např. z Akademie věd ČR či z praxe.  
 
Obdobným případem jsou i bývalí akademičtí pracovníci fakulty, kteří se i přes 

důchodový věk podílejí často velmi aktivně na životě akademické obce, ale jen určitá část z nich 
vyhovuje kritériím pro získání statusu emeritního profesora. 
 

Cílem předloženého opatření děkana je zavést kategorii afiliovaného členství, které by 
umožnilo pevněji svázat daného akademika či odborníka s naší fakultou. Přínosem pro 
afiliovaného člena je jasná deklarace sounáležitosti s  fakultou, získání jasně vymezeného 
vztahu k akademické obci a možnost využívat některé podpůrné služby. Přínosem pro fakultu 
je možnost nabídnout institucionální vztah mnoha zajímavým zahraničním i domácím 
akademikům a odborníkům, resp. nabídnout jasný vztah emeritním členům akademické obce, 
nejen profesorům. Přínosem pro obě strany je pak jasné vymezení vzájemných práv a 
povinností. 
 

Obdobný typ vztahu existuje na zahraničních pracovištích. Kromě vlastní zkušenosti 
jsem v návrhu opatření děkana vycházela i z podnětů základních součástí naší fakulty, kterým 
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by zavedení takového institutu významně pomohlo získávat renomovaná jména pro zkvalitnění 
výuky i vědecké práce na svých pracovištích. 

 
Pro tento typ opatření děkana není stanovena povinnost projednání v akademických 

orgánech fakulty, nicméně vzhledem k významu materie předkládám návrh k projednání jak 
v AS FF UK, tak ve Vědecké radě. 

 
Návrh dne 1. 9. 2015 projednala Legislativní komise FF UK a její připomínky byly v 

plném rozsahu zapracovány. 
 

Prosím o vyjádření AS FF UK k předloženému materiálu na jednání, které se má 
uskutečnit 10. 9. 2015.  
 

Se srdečným pozdravem, 
 
 
 

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 
děkanka  

 
Příloha: Návrh opatření děkana k čestným afiliacím  


