
   

Vypořádání připomínek od ZS, VR, AS, komisí AS 
 
Modře = připomínky senátu (= Zajíček, Drbohlav) 
Zeleně = komise 
Červeně = ZS 
Zlatě = připomínky VR (= Stehlík) 
Fialově = OO FF UK 
 
Ve vypořádání se opakovaně referuje k následujícícímu, přičemž jsou užívány zkratky uvedené v závorkách. O posledních dvou dokumentech se 
hovoří jako o nadřazených dokumentech DZ, což je zkratka pro navrhovaný Dlouhodobý záměr 2016‐2020. 
 
Dlouhodobý záměr FF UK 2011‐2021: http://www.ff.cuni.cz/FF‐122‐version1‐DZ_2011_2021.pdf (stávající DZ) 
Dlouhodobý záměr UK 2016‐2020: http://www.cuni.cz/UK‐6912.html (DZ UK) 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 2016‐2020 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke‐skolstvi/dlouhodoby‐zamer‐vzdelavaci‐a‐vedecke‐vyzkumne‐vyvojove‐a‐1 (DZ MŠMT) 
 
 
Číslo  Autor  Kapitola  Připomínka  Vypořádání  Vysvětlení 
1  AS FF  obecně  Každému cíli by měl odpovídat alespoň jeden nástroj a 

jeden indikátor 
Vysvětleno.  Jednomu cíli často odpovídá několik 

nástrojů a indikátorů a naopak – jeden 
nástroj či indikátor se může vztahovat k 
více dílčím cílům. Dokument by se 
zbytečně zatěžoval repetitivním textem 
a byl méně přehledný. 

2  AS FF    Materiál by měl reflektovat, že představuje poměrně 
výraznou změnu ve způsobu plánování fakulty 

Vysvětleno.  Míru změny je obtížné poměřovat, 
protože stávající DZ je formulován 
maximálně obecně na celkových 4, 
resp. 5 stranách bez uvedení nástrojů a 
indikátorů. Předkládaný materiál 
reflektuje a explicitně vyjadřuje 



   

potřebnost některých změn (viz 
Preambule) a  tyto změny reagují na 
současnou situaci ve vysokém školství, 
jak ji zachycují příslušné nadřazené 
dokumenty. K těmto změnám patří i 
zapojení FF UK do OP VVV coby 
zásadního zdroje financování 
vzdělávacích a výzkumných organizací 
příštích 7 let. To bylo možno udělat jen 
v té míře konkrétnosti, kterou lze za 
současného stavu informací předvídat.  

3  ÚAJD    Jedním ze základních, resp. klíčových záměrů/cílů FF by 
mělo být cíleně, systematicky, průběžně a dlouhodobě 
formulovat a objasňovat konkrétní roli FF, smysl a význam 
její práce a náplně v současné době a v současném 
společenském kontextu za účasti všech oborů. [Vzhledem 
k rozložení oborů a akreditací, kdy polovinu tvoří filologie, 
je jasné, že polovinu její náplně práce tvoří verbální 
komunikace (zkoumání jejích forem, efektivity atd.), 
druhou polovinu představuje synchronní a diachronní 
zkoumání subjektu komunikace a jeho činností a 
směřování. Posláním fakulty není vytvářet komerčně a 
průmyslově využitelné výstupy, ale zkoumat hodnotový 
systém společnosti, bez kterého je vědecko‐technický 
vývoj neřízená střela.] 

Vysvětleno.  Zmíněné cíle byly v dokumentu 
zohledněny způsobem odpovídajícím 
jeho povaze a povaze nadřazených 
dokumentů.  Jelikož étos vzdělání lze 
jen komplikovaně vsunout do struktury 
– cíle – nástroje – indikátory, týkají se 
ho především preambule (část 2) a 
popis současného stavu (část 3), ale 
také část 4.4. Přičemž z povahy 
dokumentu plyne, že zmíněné cíle a 
role FF jsou tu formulovány jako 
dlouhodobé směřování. 
Komercionalizace fakulty v dokumentu 
deklarována není a už vůbec ne jako její 
poslání, dokument se pouze zabývá i 
možnostmi aplikovaného výzkumu, jak 
to vyžaduje stávající organizace 
vysokého školství a vědecké činnosti.  



   

4  ÚAJD    Jakkoli je text DZ dokumentem politickým, nelze 
přehlédnout jeho malou konkrétnost při popisu praktické 
realizace kroků: zpravidla v něm není řečeno, kdo, kdy a za 
jakých podmínek daný záměr realizuje, což oslabuje jeho 
sdělnost a hodnotu především směrem dovnitř, 
k akademické obci. 

Nepřijato.  Dokument má předepsanou strukturu, 
odpovídající nadřazeným dokumentům 
a potřebám (DZ MŠMT a DZ UK), na něž 
musí navazovat. Praktická realizace 
kroků (včetně konkrétních 
zodpovědností) je a vždy standardně 
byla předmětem každoročních 
aktualizací, jak uvedeno na str. 1 DZ. 
Obvykle se předpokládá, že 
deklarovaných cílů bude dosaženo v 
příslušném období, ale některé mají 
přirozeně podstatně delší výhled – a v 
těchto případech se skutečně jedná 
primárně o deklaraci. 

5  ÚAJD    Text jako celek je dlouhý a málo přehledný, místy 
nevyvážený, obsahuje např. detailní a rozsáhlé návrhy u 
doktorského studia či hodnocení studenty, a naopak se v 
textu nekonkretizuje např. představa o koncepci, rozsahu 
či podpoře výukové činnosti (kromě kurzů didaktiky a 
nároků na blended learning), ani žádné motivační stimuly. 
Stejně tak je malý prostor věnován stěžejnímu studiu 
učitelství, zatímco jinde je řeč o detailech. K tomuto 
obecnému problému textu dále a specificky níže. 

Částečně 
přijato. 

Přijaty části týkající se učitelství. Důraz 
na doktorské studium je dán stávající 
situací ve vysokém školství a 
deklarovanou profilací UK jakožto 
výzkumné instituce. 

6  ÚAJD    Text je snad až příliš zaměřený na vnější aktivity a činnosti 
směřované ven, v podstatě hodně na „metačinnosti“, což 
buď znamená zaměstnání dalších pracovníků, najmutí 
externistů nebo zvýšení zátěže stávajících (například 
sledování uplatnění absolventů, cizojazyčné nápisy, 
fundraiser, školení, Alumni klub, oslovování absolventů, 

Vysvětleno.  Z hlediska jiné než institucionální 
podpory je oblast externích zdrojů pro 
financování jakékoli instituce zásadní – 
viz zahraniční univerzity a jejich 
systematická práce s absolventy. 
Aktivity jsou nastavovány tak, aby 
nepředstavovaly další finanční zátěž. 



   

předpisy v bilingvní podobě, atd., z čeho budou tyto 
aktivity hrazeny (pokud nebude OP VVV)? Existuje nějaký 
přehled reálnosti naplnění oněch cílů a finančních 
požadavků na ně? 

Rovněž příprava na OP VVV je 
rozvržena tak, aby nedocházelo k 
vytváření duplicitních struktur a 
nefinancovatelných aktivit. 

7  ÚAJD    Za zásadní slabinu dokumentu je třeba požadovat 
nedostatečný prostor věnovaný akademikům – učitelům, 
přestože právě oni jsou páteří veškeré činnosti FF UK ve 
vzdělávání i výzkumu.  
 Dokument pamatuje na doktorandy, mladé a 

perspektivní akademiky a akademiky ze zahraničí, ale 
jejich úspěšná integrace do systému je bezprostředně 
závislá opět právě jen na kmenových pedagozích 
středních a vyšších kariérních stupňů. Navíc na nich 
mnohdy a v poslední době stále více závisí i úspěch 
činnosti administrativní.  

 Na tuto část akademické obce návrh DZ pamatuje 
především v pasážích o předpokladech, požadavcích, 
standardech a očekávaných výsledcích. Je chybou, že 
se neupozorňuje na neblahý stav jejich přetížení, kdy 
mají – tedy přinejmenším ti, kdo svou práci považují za 
poslání a spojili ji se zdarem FF UK – zároveň učit i 
bádat, cestovat i starat se o akademiky z ciziny, sami 
studovat i odborně vést doktorandy a mladší kolegy. 
K tomu je třeba upozorňovat na jejich vytíženost 
administrativní a fakt, že většina si tak či onak musí ke 
svému platu přivydělávat jinou činností – tedy nechce‐
li se angažovat v mnohoobročnictví (v současném 
systému právně ani jinak patrně neřešitelném) a 
fakultu tak nepokrytě oslabovat. Mlčet o těchto 
poměrech v dokumentu takové důležitosti je velkou a 

Vysvětleno  Kariérním otázkám se věnuje cíl 1 
v sekci 4.3. a budou předmětem 
nového kariérního řádu. Materiální 
situace zaměstnanců je zmíněna v cíli 2 
v sekci 4.4, její zlepšování ale není 
chápáno jako explicitní cíl, ale jako 
deklarace přirozeného nároku na 
adekvátní odměnu za odvedenou práci, 
jenž by měl být dosažen splněním 
ostatních cílů.  



   

strategickou chybou, protože se tak vytváří buď dojem, 
že takové poměry neexistují, anebo že takové poměry 
jsou z hlediska fakulty, univerzity a celé společnosti 
normální a v pořádku. S postavením učitelů středních a 
vyšších kariérních stupňů přitom naše fakulta stojí a 
padá, a to samozřejmě včetně budování excelentních 
center s mezinárodním přesahem (další dílčí poznámky 
níže). 

8  ÚAJD    Dokument klade chvályhodný důraz na doktorské studium, 
ale dost jasně neartikuluje, že profil tohoto studium 
bezprostředně souvisí s úrovní předchozích stupňů studia 
(tedy nejen magisterského, ale i bakalářského). Výuka 
přitom není jen doplňkem výzkumu či dokonce něčím, co 
v jeho rozvíjení brání, nýbrž jeho přirozeným podhoubím, 
které neradno podceňovat. V tomto smyslu se podpora 
vzdělávací činnosti – v poměru k prostoru, jakého se 
dostává podpoře vzdělávání – jeví v návrhu textu relativně 
nízká, neboť obsahuje pouze obecnou, a tudíž i ne dost 
jasnou formulaci principů, mechanismů a důsledků 
evaluace vzdělávací činnosti. Na s. 18 je řeč „nastavení 
motivačního mzdového prostředí pro zaměstnance 
připravující projektové žádosti“, ač je zřejmé, že jimi se cíl 
motivace nemůže vyčerpávat.   

Vysvětleno.  Výuková činnost je samozřejmou náplní 
institucí vysokoškolského typu, takže 
není v dokumentu explicitně vyzdvižena 
jako nově deklarovaná oblast zvýšené 
pozornosti. Je jí ale věnována obsáhlá 
samostatná kapitola (Studium). . 
Evaluace – viz sekce 4.1 věnovaná 
výuce. 

9  ÚAJD    V zásadní míře platí řečené v předchozím odstavci pro 
velké obory, a přitom FF UK prozatím vykonala jen velmi 
málo pro to, aby nepochybný systémový rozdíl mezi 
velkými a malými obory na poli vzdělávání a administrace 
byl konečně zohledněn (např. z hlediska času, který při 
odpovědném vedení velkého oboru zbývá pro excelentní 
výzkum, což je kritérium v současnosti zásadně 

Nepřijato.  Pokud se naznačuje, že malé obory mají 
lepší pozici pro excelentní výzkum, 
opak je pravdou: od jisté velikosti 
(malosti) už administrativní zátěž 
neklesá, spíše naopak, neboť ji nelze 
rozdělit mezi další zaměstnance, výběr 
studijního volna není často možný, 



   

akcentované). Nedostatečnou podporu velkých oborů a 
evaluačního a materiálního zohlednění náročnosti jejich 
provozu a administrativy reflektuje si předkládaný návrh 
DZ. Přitom je třeba vzít v úvahu zároveň to, že velké obory 
– filologické, historické a další – tvoří těžiště fakulty, a to, 
že jejich administrace a odborný rozvoj nejsou jen 
administrací a rozvojem „malých“ oborů ve větším 
měřítku, ale že mezi oběma druhy činností existuje rozdíl 
kvalitativní.  

protože neexistuje zástup apod. 
Porady, zpracování materiálů, příprava 
akreditací, výuka a příprava na ni 
nejsou kvalitativně jiné, a nejsou příliš 
odlišné ani kvantitativně. Navíc řada 
malých oborů nemá vlastní 
administrativní síly (sekretářky).  
Proklamovaný rozdíl administrativní 
podpory mezi velkými a malými obory 
neodpovídá skutečnému stavu.  

10  JC    Považujeme [DZ] za velmi vyvážený, dostatečně konkrétní, 
postihující všechny zásadní oblasti a přiměřeně 
ambiciózní. Nesmírně vítáme zejména explicitní uvedení 
jazykových kompetencí, které jsme v minulosti postrádali, 
a které jsou zcela v souladu s deklarovanou 
internacionalizací oborů, mobilitou pedagogů a studentů i 
exkluzivitou FF. Tím spíš považujeme za ne příliš šťastnou 
formulaci uvedenou na str. 6, Kap. 4.1, Cíl 2, Nástroje (viz 
komentář na příslušém místě). 

Vysvětleno.  K formulaci na str. 6 – viz níže, # 92. 

11  ÚRS    dle našeho názoru by si text zasloužil lepší jazykovou a 
formulační úpravu (pokud na ni nezbyde čas, 
upozorňujeme jen na několik konkrétních nesrovnalostí: 
„sounáležitost k celku“ (lépe „s celkem“); „odezva 
debatám“ (lépe „na debaty“); „činností zajišťovaných, 
resp. uložených jednotlivým pracovištím“ (správně 
„zajišťovaných jednotlivými pracovišti, resp. jim 
uložených“); „v periodicích“ místo „v periodikách“; před 
„apod.“, „a podobně“ se nepíše čárka; totéž před „a tak“ 
ve způsobovém významu („upevňovat a vytvářet tak“); 
čárka naopak vypadla před „a přináší tedy“ (s. 4); s. 13: 

Přijato.  Korektury proběhnou při finalizaci. 



   

„hodnocení akademických institucí“, nikoli „institucích“; s 
16: „společenství zvyšujících“ lépe bez čárky; s. 10: „jak 
dle“ místo „jakdle“).          

12  VR FF    materiál na některých místech zbytečně užívá 
„manažerský“ slovník obsahující anglicismy, kterými dle 
mého není nutné v našem prostředí zaplevelovat 
srozumitelný český text.     

Přijato.  Materiál bude jazykově upraven při 
finalizaci, mnohé termíny jsou, jak to u 
podobných dokumentů bývá, převzaty z 
nadřazených dokumentů kvůli 
konzistenci. 

13  KpV    Komise se domnívá, že v názvu dokumentu je obsažen 
paradox, uvedené časové rozpětí se obvykle označuje jako 
střednědobé. Z toho vyplývají některé problémy ve 
stanovených cílech, nástrojích a použitých indikátorech, je 
otázka, zda se v uvedeném období mohou změny projevit, 
někdy v situaci, zvláště u časově náročnějších změn 
vyžadujících i formulaci a implementaci opatření. Jde 
například o omezení nadstandardně dlouhých studií. 

Vysvětleno.  Název dokumentu je stanoven 
příslušnými předpisy a odpovídá 
nadřazeným dokumentům pro stejné 
období. U mnoha aktivit je třeba z 
povahy věcí počítat s delším než 
předepsaným horizontem, v 
plánovaném časovém období je ale 
třeba podle možností připravit 
příslušné kroky. 

14  KANPR     Navrhujeme zvážení, doplnění či upřesnění informací 
v DZ, zejména: 
‐ k řešení v případě omezených možností využití OP (viz 
kapitola 4, s. 4.–5), 
‐ k podobě nové struktury FF, 
‐ ke kariérnímu a atestačnímu řádu (nástroje 4.3.1, 4.4.2), 
‐ v kontextu zmapování pracovišť a pozic (nástroje a 
indikátory 4.4.2.) 
V některých případech by prospělo uspořádání obsahu 
dílčích cílů – nástrojů – indikátorů.  

Částečně 
přijato. 

Byly provedeny dílčí úpravy v 
souvislosti s dalšími připomínkami. 
Konkretizace proběhne v každoročních 
aktualizacích v návaznosti na 
vnitrofakultní diskuzi. 

15  KSOC    Provázání cílů, nástrojů a indikátorů by mělo být 
detailnější. V tuto chvíli, když jsou jednotlivé položky v 
celých blocích, velmi často zaniká jejich vzájemná 

Vysvětleno.  Detailnější rozpracování jednotlivých 
bodů bude předmětem budoucích 
aktualizací. 



   

korespondence a není úplně jasné, jakými konkrétními 
nástroji a indikátory je pokrytý každý jednotlivý cíl, resp. 
naopak, ke kterému konkrétnímu cíli se vztahují jednotlivé 
nástroje a indikátory. Pokud již tedy jít tímto analytickým 
směrem formulace DZ, doporučil bych strukturu 
rozpracovat detailněji. Aby bylo skutečně hned na první 
pohled zřejmé: toto je daný cíl, takovými a takovými 
nástroji bude usilováno o jeho naplnění a tyto a tyto 
konkrétní údaje poskytnou informaci pro posouzení toho, 
zda k naplněné dochází či nikoli. 

16  KSOC    Řada položek podle mne není adekvátně formulována. 
Např. v případě Dílčích cílů není správně formulace typu 
"FF UK bude zkvalitňovat podmínky pro.." nebo "FF UK 
bude systematicky podporovat..." To zní spíše jako závazek 
a hodí se do jiného typu dokumentu; formálně vzato je 
cílem (předpokládám) "zkvalitnění podmínek..." a 
"systematická podpora...". 

Přijato.  Jazykové úpravy proběhnou při 
finalizaci. 

17  KSOC    Občas se mezi nástroji objevují cíle a mezi cíli nástroje,  Částečně 
přijato. 

Vzhledem k povaze některých témat 
jsou cíle často instrumentárního 
charakteru a vice‐versa.  
Pro účely korehence s DZ UK byla 
převzata struktura, která se sice 
dopouští uvedených dvojznačností, 
neděje se tak ale na úkor pertinence 
textu. 

18  AS FF    materiál by na Strategický plán přinejmenším neměl 
odkazovat tak, jak to na několika místech činí: totiž jako na 
primární zdroj, kde je daná problematika rozpracována 
šířeji a lépe. 

Přijato.   



   

19  AS FF    indikátory by neměly stanovovat pouze, jaký indikátor 
v souvislosti s daným cílem budeme sledovat, ale rovněž, 
jakou hodnotu budeme považovat za úspěšné naplnění 
cíle. Nemusíme přitom zůstat pouze u vágního 
nárůstu/poklesu dané hodnoty, jak tomu v materiálu místy 
je, tento nárůst/pokles můžeme dále specifikovat a 
stanovit si konkrétnější cíle, které nás mohou lépe 
motivovat 

Vysvětleno.  Přesná kvantifikace není u většiny 
položek možná/žádoucí, v případech, 
kdy to bude možné, bude konkretizace 
součástí jednotlivých aktualizací.  

20  KSOC    Mezi "indikátory" se objevují položky s různým významem. 
Jednou se (podle mne správně) jedná o údaje, jejichž 
"změření" umožní posoudit naplňování cíle. Typicky např. 
"Počet společných studijních programů napříč UK." Vedle 
toho se ale (podle mne nesprávně) objevují položky, které 
indikátor chápou jako "indikaci úspěchu", typicky např. 
"Rostoucí míra sdílené výuky uvnitř FF UK." Toto je de 
facto cíl, indikátorem je ovšem "počet něčeho". Pro 
posouzení naplnění cíle je třeba posoudit vývoj hodnoty 
indikátoru (počtu). Jinak je to velmi nepřehledné a vágní. 
Zvýšení počtu něčeho o 1 je nárůst nebo není? A o 5?... 
Nárůst je cíl, jeho indikátorem je stav v jednotlivých 
obdobích, případně obecněji "vývoj". Pokud má být 
indikátorem "nárůst", mělo by být definováno, jaká změna 
jakých jednotek už bude za nárůst považována a jaká ještě 
nikoli... 

Částečně 
přijato. 

Viz # 17 a 19. 

21  AS FF    V materiálu není dostatečně řešena situace oborů, jejichž 
velikost je činí z hlediska centrální metodiky rozdělování 
institucionální podpory nerentabilními 

Nepřijato.  Velikost oboru přímo nesouvisí s jeho 
rentabilitou a “metodika rozdělování” k 
němu nijak nepřihlíží. Všechna 
“evaluační” schémata dosud pracovala 
vždy se souhrou několika aspektů, z 
nichž velikost ve smyslu počtu studentů 



   

nebyl nutně nejvýznamnější. Podstatné, 
na co se DZ soustředí, je vytvoření 
takového postředí, v němž nebude 
malý počet studentů překážkou pro 
provoz oboru, protože budou existovat 
další zdroje financování, ať už z 
projektové činnosti, sdílené výuky či 
doplňkových zdrojů. 

22  ÚSJ    dokument několikrát hovoří o možných typech spolupráce, 
ovšem o spolupráci s jinými fakultami (rozlišení spolupráce 
s rektorátem jakožto primárně administrativní a 
s fakultami jakožto odborné) se objevuje vlastně jen 
v společných oborech, přitom existuje i spolupráce 
vědecká, která je určitě zajímavá a bylo by vhodné ji též 
podporovat; určitě by bylo možno mezi fakultami najít 
další možnosti. Jde nejen o spolupráci mezi pracovníky či 
ústavy, ale i o vytváření společných platforem a jejich 
sdílení (např. různé databáze). 

Přijato.   

23  ÚČD    Program, který je omezen pěti lety není z mého pohledu 
dlouhodobý. Chybí mi též důvody, proč byl přerušen 
stávající program, v kterých bodech nevyhovoval a proč. 
Obecně jsem přesvědčena o tom, že zrušení nějakého 
programu (záměru), který nebyl dokončen a tudíž se 
nemohl zhodnotit, či přesněji nemohly se ukázat ani jeho 
klady, ani zápory, je kontraproduktivní a relativizuje ve své 
podstatě i nově podávaný program. 

Nepřijato.  Je‐li programem míněn stávající 
pětistránkový DZ, jeho obecnost a 
absence jakýchkoli nástrojů a 
indikátorů neumožňuje reálné 
zhodnocení toho, zda a v jaké míře bylo 
deklarovaných cílů dosaženo. V otázce 
dlouhodobosti ‐ viz připomínky # 2 a # 
13. 

24  ÚČD    Je chvályhodné, na kolik se v záměru klade důraz na 
pedagogické působení. Nicméně uvedené premisy jsou 
někdy v rozporu, např. individuální přístup, ale i volání po 
racionalizace výuky, e‐learningu apod. Exkluzivita fakulty 

Vysvětleno.  V kombinaci individuálního přístupu a 
racionalizace výuky není rozpor a 
“technologické metody” nejsou v 
dokumentu deklarovány jako “hlavní 



   

by dle mého soudu měla být v koncepčnosti a náročnosti 
studia, moderní víceméně technologické metody výuky by 
neměly být hlavní prioritu (nehledě k tomu, že ne vše, co 
se osvědčuje u exaktních oboru, je vhodné využívat u 
oborů společenských) 

priorita”.  Jde o celou typologii 
přednášek a kurzů, právě společné 
přednášky – racionalizace výuky – by 
měly uvolnit řadě vyučujících ruce k 
individuálnějšímu přístupu v 
magisterském program, a tak také k 
vědecké práci.  

25  ÚČD    Samozřejmě by měla mít fakulta také silný vědecký 
potenciál, ale ne vždy lze plný vědecký výzkum sloučit s 
kvalitní výukou. Měla by být deklarována nějaká 
proporcionalita. Jinak jsou tyto dvě části záměru 
samostatnými kapitolami, které nespojují práci jednoho 
člověka. Vědecké parametry jsou stejně nastaveny jako v 
ústavech akademie věd. Kde je pak čas na kvalitní výuku, 
individuální přístup ke studentům našim i zahraničním? 
Den má opravdu jen 24 hodin a neustálý stres, v němž se 
pohybujeme, včetně stále se zvyšujícího počtu 
administrativních úkonů, měnicích se forem jejich plnění a 
zápisů, opravdu ke tvůrčí atmosféře fakulty nepřispívá.  
Jsem si vědomá toho, že nejde o stav příznačný pouze pro 
tuto fakultu, ale nebylo by lepší si tento fakt přiznat a 
pokusit se mu čelit?  

Přijato.  Připravovaný Kariérní a atestační řád 
poskytne prostor pro nastavení 
odpovídajích poměrů na jednotlivých 
pracovištích v poměru výukové, 
badatelské a administrativní zátěže. 

26  ÚČD    Chápu, že jde o obrysový záměr, ale bylo by dobré 
současně vytvořit nějaká prováděcí, konkrétní opatření 
(nebo jejich možnosti) a pokyny, alespoň na dva roky. 
Jinak pocit nejistoty, tápání a nervozity na FF nezmizí a 
tudíž se nevytvoří atmosféra pro opravdové ztotožnění s 
dlouhodobým záměrem.  

Přijato.  Viz # 4 a # 15. Konkretizace prováděcích 
opatření bude též součástí Atestačního 
a kariérního řádu a Pracovního řádu. 



   

27  ÚČD    Je potřeba věcně specifikovat důvody, proč tento text 
nahrazuje (nebo navazuje? oba termíny jsou tu totiž 
použity) minulý záměr.  

Vysvětleno.  Stávající DZ je maximálně obecný, 
neobsahuje žádné konkrétní nástroje a 
indikátory, viz # 2 a # 23. Nový DZ 
stávající DZ nahrazuje z hlediska 
závaznosti a navazuje na něj obsahově 
jako konrétnější rozpracování jeho 
obecných tezí. 

28  ÚČD    Je potřeba, aby byly místo anglických výrazů použity 
výstižné české termíny.  

Přijato.  (Mnohdy si ovšem použití jistých pojmů 
vynucují příslušné nadřazené 
dokumenty a potřeba jejich vzájemné 
koherence. Viz # 12.) 

29  ÚČD    Nepovažuji za strategické, aby se jeden typ studia 
upřednostňoval nad ostatními. Je potřeba (pokud už to tak 
musí, doufejme, že zatím, fungovat) na kvalitním 
bakalářském stavět kvalitní magisterské a ty nejlepší 
magistry (pochopitelně, že nejen z naší fakulty) vést v 
doktorském studiu. Pokud bude prioritou (a vnímám slovo 
priorita v přísném slova smyslu) doktorské studium, může 
to mít pro provoz fakulty do budoucna nedozírné 
následky.  

Vysvětleno.  Viz # 5 a # 8. 

30  IT    Na obecné rovině považuje komise za důležité usilovat při 
elektronizaci činností fakulty a zavádění nových 
počítačových systémů o koordinaci s ostatními fakultami 
UK. Komise si je vědoma toho, že fakulty jsou v tomto 
ohledu do značné míry nezávislé, přesto však může být i 
neformální spolupráce v této oblasti prospěšná a v 
dlouhodobé perspektivě výhodná. 
 
Komise v této souvislosti doporučuje iniciovat vznik 
centrálního 

Vysvětleno.  Tento cíl není v gesci fakulty, nýbrž 
rektorátu. Fakulta se ho bude snažit 
prosazovat obvyklými způsoby. 



   

registru licencí na univerzitní úrovni. Tento registr by 
evidoval 
především softwarové licence získané pro neomezený 
počet uživatelů v rámci UK a byl by všem zaměstnancům a 
studentům UK volně přístupný. 

31  SK    DZ  působí  příliš  jako  pracovní  materiál  pro  následné 
grantové  žádosti  a  projektovou  dokumentaci,  kdy  bude 
možné  jeho  jednotlivé  formulace  snadno  využívat  do 
náležitých formulářů žádostí a aplikací. Měl být koncipován 
spíše  jako  skutečná  rámcová  vize  a  směřování  instituce 
(ostatně i proto je "dlouhodobý") a tato jednotlivá konkréta 
by měla/mohla  být  součástí  strategické  plánu  rozvoje  a 
konkrétního programu na kratší období) 
 
dle  mého  názoru  je  cokoliv  pouze  pětiletého  nespojité 
s pojmem  „dlouhodobý“.  Ale  to  by  byla  zbytečná 
připomínka k charakteru celého materiálu. 

Vysvětleno.  Charakter DZ je ve velké míře dán 
příslušnými nadřazenými dokumenty, 
jeho funkce je především deklarativní. S 
ohledem na předepsanou strukturu je 
obecnější (a těžko kvantifikovatelné) 
vize možné zmínit pouze v úvodních 
částech, jak tomu i je. Podrobněji jsou 
obsaženy především ve Strategickém 
plánu, který bude průběžně upravován 
a rozvíjen.  
V otázce dlouhodobosti ‐ viz 
připomínky # 2 a # 13. 

32  SK    - oceňujeme  snahu  o  konkretizaci  plánů,  cílů, 
nástrojů i indikátorů; věříme, že může přispět k lepší 
možnosti hodnocení změn 

- indikátory  chápeme  nikoli  jako  postižení  celého 
obsahu cílů, nýbrž  jen  jenom několik dat, která  lze 
kvantifikovat;  neměli  bychom  ale  určovat  jen 
indikátory samé, ale také, co chceme, aby se s nimi 
dělo (tj. mají daná kvanta růst, klesat, stagnovat, o 
kolik?) 

konkrétní  body  jsou  v  pořádku,  materiál  jako  celek  ale 
působí spíše jako projekt a plán činností FF UK na nejbližší 
roky a chybí mu právě ta "dlouhodobost", vize a koncepce 
směřování 

Vysvětleno.  Obecné cíle jsou formulovány 
v preambuli dokumentu. Trendy 
indikátorů jsou dány jejich povahou, 
přesná kvatnifikace v mnoha případech 
není možná a rámcová bude součástí 
příslušných aktualizací. Dlouhodobost – 
viz # 2, # 4 a # 13, vize – viz Strategický 
plán. 



   

33  OO FF    Jakkoli nepochybujeme o dobrých úmyslech předkladatele, 
považujeme návrh Dlouhodobého záměru ve stávající podobě 
za nevyhovující. Podle našeho názoru nejenže neskýtá 
dostatečné 
záruky dalšího skutečně kvalitního rozvoje fakulty do budoucna, 
ale v důsledku jeho realizace by naopak mohl být uvedený 
rozvoj vážně ohrožen, ne‐li přímo znemožněn. Naše obavy 
vyplývají zejména, nikoli ovšem pouze, z těchto skutečností: 
‐ navzdory proklamacím obsaženým v preambuli vyznívá 
Dlouhodobý záměr v řadě bodů příliš obecně, a to jak při 
stanovení cílů, tak nástrojů k jejich dosažení ‐ typicky: "FF UK je 
zakotvena primárně v oblasti základního výzkumu, zároveň však 
bude podporovat aplikovaný výzkum u těch oborů, které pro to 
mají přirozené 
předpoklady" či "FF UK aktivně vstupuje do celospolečenských 
debat a přispívá k rozvoji a upevňování svobody v naší 
společnosti", k čemuž má jako nástroj posloužit "popularizace 
vědních disciplín souvisejících se společností a společenskou rolí 
FF UK, podpora veřejných vystoupení zástupců těchto oborů ke 
společenským a politickým otázkám." Takové a obdobné 
formulace mohou být nicméně naplněny 
jakýmkoli obsahem; 
‐ schází vymezení či přesnější výklad (interpretace) některých 
"gumových" pojmů jako je "excelence", "virtuální mobilita" 
nebo "strategické regiony v kontextu humanitních věd"; 
‐ v řadě ohledů je Dlouhodobý záměr vnitřně protikladný, 
popřípadě v rozporu se stále platným zaměřením vysoké školy 
jako primárně vzdělávací instituce – příkladem budiž 
nepřiměřené akcentování doktorského studia současně s 
požadavkem "excelence vzdělávací činnosti" a rozšiřováním 
typové nabídky kurzů dalšího vzdělávání; 
‐ v neposlední řadě není vůbec zřejmé, jakým způsobem mají 
být tak ambiciózní, v Dlouhodobém záměru představené plány 

Nepřijato.  Tento podnět (nejedná se o připomínku 
k DZ, ale apel na senát) obsahuje dosti 
frapantní rozpor, neboť na jednu stranu 
vytýká návrhu DZ přílišnou obecnost, 
která podle něj ohrožuje rozvoj fakulty, 
na druhou stranu tvrdí, že mu 
postačuje stávající DZ, který je obecný v 
největší možné míře a nijak 
nezohledňuje žádnou z připomínek, 
kterou podnět od nového DZ vyžaduje. 
Body, které vyzdvihuje jakožto 
ohrožující vývoj FF UK, se fakticky týkají 
i DZ UK.  
 
Co se týká údajné vnitřní protikladnosti 
DZ, která plyne z akcentování 
doktorského studia vs. UK jako 
primárně vzdělávací instituce, viz # 5. 
Podle této námitky by musel být 
fakticky sporný již sám pojem 
výzkumné univerzity.  
 
Co se týče “gumového” vymezení 
pojmu excelence: tento pojem má v 
kontextu příslušných dokumentů, 
stejně jako evropských grantových 
schémat či řeči o centrech excelence, 
etc. zcela jasný obsah. Ten je typicky, 
při zohlednění velkého oborového 
rozpětí, ponechán k posouzení od 



   

zajištěny fmančně, zvlášť při opakovaně zdůrazňovaném 
podfinancování fakulty ‐ opět: obecné deklarace o nutnosti 
zapojit se ve větší míře do národních či mezinárodních 
grantových projektů, o posílení 
fundraisingu anebo o úspoře prostředků díky racionalizaci 
provozu fakulty jsou ve své podstatě bezobsažné a nicneříkající; 
‐ specificky ze své perspektivy konečně musíme vyjádřit údiv 
nad tím, že v celém textu není odborová organizace zmíněna ani 
jedenkrát! Přestože sdružuje několik set zaměstnanců a je ze 
zákona partnerem vedení při správě fakulty! Znamená to snad, 
že Dlouhodobý záměr s působením odborové organizace na 
fakultě nepočítá? Toto opomenutí vyvolává přinejmenším určité 
pochybnosti, co se týče serióznosti deklarací o "společenství 
lidí". Naše překvapení je o to větší, že realizace Dlouhodobého 
záměru by znamenala zásadní organizační změny a zvýšení 
pracovního zatížení i nároků kladených na současné i budoucí 
zaměstnance, viz např. zmíněné "zavedení angličtiny jako 
plnohodnotného pracovního jazyka na všech relevantních 
řídících a 
administrativních pozicích" (existuje, mimochodem, nějaká 
studie či podkladový materiál, identifikující ony "relevantní 
pozice"?). Při absenci konkrétnějších údajů a doprovodných 
materiálů, např. ve formě informačních a důvodových zpráv, 
studií proveditelnosti apod. by bylo podle našeho soudu 
schválení takto pojatého Dlouhodobého záměru naprosto 
nezodpovědné. 

příslušných expertů, tj. nedefinuje se 
exaktně, např. formou H‐indexu, počtu 
citací či počtu publikací v čaospisech s 
IF. To by bylo zvláště v humanitních 
vědách fatální a ohrozilo by to rozvoj 
instituce, o nějž se podnět obává.  
 
Rovněž pojem strategického regionu je 
dostatečně konkrétní na to, aby pro něj 
mohl být zpracován plán podpory, 
zároveň dostatečně volný na to, aby 
mohl reflektovat proměnlivost situace 
ve společnosti či ve vědě.  
 
Co se fundraisingu atd. týče, zde se 
jedná o celkově obecné a srozumitelné 
aktivity, které byly na FF UK dosud 
zanedbávány, ačkoli jsou standardní 
součástí financování západních 
univerzit, a není proto nutné ani 
vhodné je dále rozvádět, tj. stačí jejich 
prostá zmínka.  
 
Sama existence odborů a dialog s nimi 
není něco, co by v DZ mělo být 
deklarováno, není tomu tak ani ve 
stávajícím DZ, ani v nadřazených 
dokumentech. Plyne to ze zákona. 
 



   

Na vlastní bod podnětu, tj. zavedení 
angličtiny, resp. nějakého cizího jazyka 
jako plnohodnotného jazyka ve všech 
relevantních a administrativních 
pozicích, je třeba pohlížet jako na 
samozřejmost plynoucí z charakteru 
univerzitní instituce, navíc instituce 
humanitního typu s podstatnou 
zahraniční mobilitou, tj. není k němu 
zapotřebí žádných studií a důvodových 
zpráv. Požadavek základní schopnosti 
komunikovat v angličtině na 
administrativní pracovníky je stejného 
typu jako schopnost práce s počítačem, 
tj. administrativní nezbytnost. Uvedený 
požadavek navíc nijak nesouvisí se 
schválením DZ, ale fakulta se k němu 
fakticky zavazuje např. při podpisu 
každé akreditace v cizím jazyce. 

    Vize       
35  SK    „fakultou pro třetí tisíciletí“,  ‐‐‐ bylo by lepší se podobných 

floskulí vyvarovat 
Přijato.   

    Preambule       
37  SK    „Stejně jako nový DZ FF i tato koncepce reflektuje měnící 

se situaci ve vnějších podmínkách souvisejících s oblastmi 
vzdělávání, vědeckého bádání a tvůrčích činností, které 
staví celou univerzitu a tím i fakultu před nové cíle a 
úkoly,” ‐‐‐ bylo by lepší se podobných floskulí vyvarovat 

Nepřijato.  Jde o popis reálného stavu věcí. 

38  VV    Doporučujeme zvážit formulaci, že „stávající DZ FF je 
k tomuto účelu koncipován příliš obecně, bez cílů a 

Vysvětleno.  S ohledem na nadřazené dokumenty a 
potřebu kontroly plnění vytyčených cílů 



   

odpovídajících nástrojů a indikátorů.“ Vytýkat 
dosavadnímu DZ obecnost je poněkud nekoherentní 
vzhledem k tomu, že byl každoročně konkretizován 
aktualizacemi (a tento model se ani novým DZ nemění). 

je stávající DZ nejobecnější možný. 
Obecnost mu není vytýkána, ale pouze 
konstatována jako fakt, zvláště v 
porovnáním se současnou podobou 
nadřazených dokumentů.  

39  VV    Str. 2, slova „nesmí při tom podlehnout pocitu marnosti, 
uzavřít se do sebe“ doporučujeme nahradit slovy „nesmí 
na tuto roli rezignovat, uzavřít se do sebe.“ 

Přijato.   

40  KPVH    Jak se slučuje, že se jedná o dlouhodobý záměr, když se 
opět hned v úvodu uvádí, že bude každoročně 
konkretizován. 

Vysvětleno.  Konkretizací jsou míněny jednotlivé 
aktualizace. 

41  KFS, SK  Odst. 2  “Svůj hlavní přínos vidí v rozvíjení vědění ve 
společenskovědních a humanitních oblastech a jeho šíření 
ve společnosti” ‐‐ nemělo by již zde být řečeno, že FF UK je 
nezastupitelná i tím, že se zde rozvíjí mnoho strategických 
oborů, které jsou velmi podstatné v současném 
nestabilním světě? 
Návrh doplnit něco v tomto smyslu: “Zcela výjimečnou roli 
a odpovědnost má fakulta v přípravě odborníků pro 
současný nestabilní svět svými jedinečnými strategickými 
obory.” 

Přijato.   

42    Současný 
stav 

     

43  ÚČD, 
KPVH 

  Pokud se v tomto dokumentu uvádějí přesně počty 
studentů a akademických pracovníků, mělo by být 
uvedeno stejně přesně, kolik lidí pracuje v provozu fakulty. 

Nepřijato.  Počty zaměstnanců děkanátu jsou 
součástí výročních zpráv o hospodaření, 
které jsou schvalovány AS. 



   

44  ÚALK    it would be good to see the exact numbers of full‐time 
academic employees that have jobs outside FFUK and to 
what extent (0.3, 0.5, etc.). It is my conviction that many 
of the problems of the faculty, from BA level to 
professorial status, stem from this, which for most people 
is now considered a natural state of affairs. I realize that 
solving the issue is complex, and perhaps can only be 
addressed on a national level. Nevertheless, a clear 
statement of the facts in relation to this would help 
delimit the extent of the problem. 

Vysvětleno.  Tyto informace nejsou součástí DZ, 
nicméně tvoří integrální součást 
Atestačního a kariérního řádu i 
Pracovního řádu. V tomto smyslu jim 
bude věnována další pozornost. 

45  ÚČD    nepoměr mezi počtem bakalářů a magistrů: FFUK se dle  
zde zveřejněných údajů zbytečně zbavuje potencionálních 
magistrů z vlastní líhně umělou reglementací 

Vysvětleno.  Součástí DZ není omezování počtu 
magistrů, jeho součástí nicméně je 
snaha o otevřenost pro studenty z 
jiných fakult a obecně o omezování 
personální uzavřenosti na všech 
úrovních studia i v akademické sféře. 

46  ÚČD    Pokud se mluví o podfinancovanosti, pak je potřeba uvést 
konkrétně, pochopitelně nikoli osobně, jaké jsou u nás 
platy (bez grantů a prvouků, na které všichni nemohou 
dosáhnout). Uvést je tedy také třeba přesně, kolika lidí se 
týkalo snížení letošních úvazků, propuštění, neprodloužení 
smluv, kolika lidem byly sníženy tarify. Tyto požadavky 
totiž souvisí i s tím, aby bylo možné při vyhodnocení 
tohoto plánu po pěti létech porovnat minulý/současný 
stav i prosazující se tendence. 

Vysvětleno.  Výše platů není a nebyla součástí DZ ani 
nadřazených dokumentů. Reálně výše 
platů velmi fluktuuje i bez grantů a 
PRVOUKu. 
Informace o průměrné mzdě 
jednotlivých kategorií pracovníků je 
nicméně součástí každoroční Výroční 
zprávy o hospodaření, která je 
schvalována AS. Informace o roku 2015 
budou zveřejněny v dubnu 2016. 
Porovnáním dat za rok 2015 a 2014 pak 
bude možno získat žádané informace. 
Konkrétní žádost o další informace 
tohoto typu není problém po uzavření 



   

roku 2015 v patřičném termínu 
vypořádat a provést příslušná 
porovnání. 

47  ÚSJ    součet jednotlivých čísel je 9.800, udaný součet je „přes 10 
000 studentů“. 

Přijato.   

48  AS FF  3.1  Vůči čemu se postupně staly „publikační standardy, k nimž 
různé obory postupně dospěly“ různými? Vůči standardům 
téhož oboru před nějakou dobou, vůči ostatním oborům 
na fakultě, vůči podobným oborům v zahraničí? 

Vysvětleno.  Jde o kombinaci všech zmíněných 
hledisek. 

49  ÚAJD  3.1.  V dokumentu je několik zmínek o jiné organizační 
struktuře – lze ji specifikovat? V textu se mluví o vysokém 
počtu ZS a jejich komplikované vnitřní struktuře (s. 2) jako 
překážce vývoje ve výzkumu a výuce – jaký vývoj v této 
otázce lze z hlediska DZ očekávat? Jak to souvisí s tvorbou 
„vědeckých“ center? Bylo by dobré specifikovat, co se 
myslí „otevřeností“ ZS (s. 2)  

Vysvětleno.  V tomto bodě navazujeme na stávající 
DZ a jeho komentář k enormní vnitřní  
členitosti FF UK jako jedné z vnitřních 
hrozeb. Zavedení projektových center 
má primárně umožnit rozvoj fakulty na 
bázi podnětů od zaměstnanců a 
základních součástí, především pak 
jejich projektové spolupráce. Takováto 
“paralelní” struktura je běžná na 
západních univerzitách a dobře se 
osvědčila. Otevřeností se v této 
souvislosti myslí možnost participace 
kohokoli, kdo je příslušné spolupráce 
schopen, nezávisle na stávajícím 
oborovém členění a rozdělení fakulty 
do kateder. Viz také Strategický plán, 
část 2. 

50  SK  3.1.  Odst.2 ‐ Místo, které mnoho členů SK považuje za rizikové: 
- členitost a nesoudržnost nejdou nutně ruku v ruce, 

nemělo by se to dávat automaticky do spojitosti 

Vysvětleno.  DZ neplánuje násilné spojování či rušení 
ZS, naopak má být vytvořen prostor pro 
dobrovolnou a efektivní spolupráci na 
projektové bázi, jak to odpovídá dobré 



   

- snahy o posílení soudržnosti fakulty by neměly mít 
podobu zásadních zásahů do její vnitřní struktury, 
tj. násilné spojování či rušení oborů (i k takovým 
krokům se zdá tato formulace potenciálně otevírat 
cestu) 

- mělo by být jasně řečeno, že vysoký počet 
rozmanitých oborů je zároveň tím, co fakultu činí 
jedinečnou a zajímavou, že FF si za touto diverzitou 
stojí a že svou jedinečnost a prestiž může opírat 
právě o tuto rozmanitost (kterou může přirozeně 
posílit i rozumně posílená spolupráce mezi 
některými pracovišti, ale neměla by být na úkor 
jedinečnosti nemalého množství oborů) 

- SK je pro posilování soudržnosti (právě ve jménu 
oné rozmanitosti), ale ta může mít i jiné podoby 
než třeba slučování předmětů (důraz na vzájemné 
využívání expertizy jednotlivých oborů, větší 
prostupnost ve výuce) 

zahraniční praxi. Totéž se týká studia a 
reformy společné výuky, kde se počítá 
právě s využíváním expertizy 
jednotlivých oborů pro mezioborovou 
nabídku. Slučování předmětů je možné 
pouze tam, kde se v rámci různých 
oborů učí totéž – typicky základní 
metodologie, akademické psaní, či 
práce s prameny. 
Rozmanitost oborů je v DZ pozitivně 
reflektována v bodu 3. 2. Taktéž viz 
Strategický plán. 

51  VV  3.1  “Negativní vlivy” ‐ doporučujeme zvážit vyznění textu DZ z 
hlediska jeho vnímání zvnějšku, zejména potenciálními 
uchazeči, zvláště bude‐li zveřejněn na webu FF UK. 

Přijato.   

52  VV  3.1  (odst. 1) Ke konstatování „Příslušné kritérium je těžko 
ovlivnitelné na vládní úrovni, ale je potřebné jej řešit s 
vedením UK jinou vnitrouniverzitní distribucí finančních 
prostředků“ dodáváme, že chce‐li být FF UK i navenek 
sebevědomá, poukazovat na problémy a spoluutvářet 
veřejnou debatu, neměla by se spokojit s postojem ve 
stylu „to neovlivníme“. Buďme v tomto ohledu aktivní v 
rámci univerzity (nejen směrem k přerozdělování). 

Přijato.  V rámci univerzity vyvíjíme spolu s 
ostatními humanitními a 
společenskovědními fakultami aktivity 
zaměřené na adekvátní přerozdělení 
příslušných prostředků. 



   

Pokusme se komunikovat také s ostatními fakultami a 
přesvědčit je, že stávající systém je nesmyslný. 

53  ÚČNK  3.1.  vysoký počet základních součástí je třeba chápat i jako 
pozitivum FF UK (a je to tak koneckonců i hodnoceno v 
úvodních odstavcích) 

Vysvětleno.  Takto je to vyhodnoceno v oddíle 3.2. 

54  ÚSJ  3.1.  hovoří se o „malých“ oborech, jinde „strategické“.  Vysvětleno.  Malé obory jsou definovány 
kvantitativně, ve smyslu počtu 
studentů, o strategických se hovoří ve 
smyslu obsahu a charakteru oboru ve 
vazbě na současnou společensko‐
politickou situaci. Tj jejich vymezení je 
kvalitativní a flexibilnější. 

55  KFS, SK  3.1.  (týká se zejména tzv. "malých" oborů) ‐‐ spíše 
„strategických“ 
 
Mnoha členům SK se nelíbí termín „malé obory“: navozuje 
představu, že právě tyto obory, tj. ty s menším počtem 
studentů, jsou automaticky ty problémové. (Ani pojem 
"strategické obory" není bezproblémový: vztahuje se ke 
strategii FF UK, nebo UK, nebo např. potřebám 
státu/ministerstva/společnosti? A v jakém výhledu?) 

Vysvětleno.  Viz # 54. 
 
 
 
 
 

 

56  ÚSJ, SK  3.1.  str.. 3, 2. odstavec („KEN, nastavený ...): Poslední věta 
znamená, že problém se vlastně jen přesouvá z fakultní 
úrovně na univerzitní (rozšiřuje se počet solidárních 
oborů). Přitom existují případy, kdy se KEN měnil. Možná 
by bylo vhodné přece jen vyslovit snahu o principiální 
řešení, které by ovšem nutně bylo na ministerské úrovni 
(navíc na s. 18, Nástroje, 1. odstavec je .principiální řešení 
explicitně uvedeno). 

Vysvětleno.  Viz # 52. Příslušné kroky se podnikají i 
na úrovni MŠMT. Základním 
problémem ovšem zůstává, že pro UK 
jako celek je stávající nastavení KENu 
výhodné, tj. tlak je třeba vyvíjet i na 
mezifakultní vyrovnání. 



   

Současné nastavení KEN je zkrátka neobhajitelné a je 
zjevné, že není příliš vůle je měnit, přesto by fakulta měla 
být v této věci mnohem aktivnější. 

57  ÚČNK  3.1.  KEN – ačkoli sdílíme přesvědčení, že společenské a 
humanitní vědy jsou podfinancované, nedělejme si 
zároveň iluze, že z hlediska nákladovosti za posledních 20 
let došlo k takovým změnám, které by způsobily narovnání 
rozdílů mezi různými obory; pozitivní efekt by mohlo 
přinést pouze to, pokud bychom jako FF UK nějaké jiné 
obory předstihli, což je – při nejlepší vůli – nejen politicky 
neprůchodné, ale vzhledem ke skutečné nákladovosti asi i 
nereálné (oč se zvýšily náklady na osobní ohodnocení na 
FF UK, o to – a možná i o víc – se zvýšily náklady na 
přístrojové vybavení na straně exaktních věd). 

Vzato na 
vědomí. 

 

58  ÚRS  3.1‐3.2  Konstatovaná oborová různorodost je v dokumentu 
traktována dvojím způsobem – někdy jako nežádoucí 
roztříštěnost (s. 2, 3.1), jindy jako žádoucí 
mnohooborovost (tamtéž pod bodem 3), nabídka jinde 
nenabízených oborů. ÚRS souhlasí se snahou o sdílení 
výuky, jež by omezilo roztříštěnost, na základě zkušenosti s 
mnohooborovostí (ÚRS zajišťuje čtyři obory pregraduální a 
dva postgraduální) ale varuje před dvojím nebezpečím: 1) 
prostorová roztříštěnost velmi komplikuje organizaci 
společných kursů, nemají‐li se stát ze studentů i pedagogů 
štvanci; 2) společné kursy chápané jako nejmenší společný 
jmenovatel různých oborů mohou vést k banalizaci a 
trivializaci kursů nebo dokonce k rezignaci na odbornost, 
na vyhraněné odborné zaměření studentů. 

Přijato a 
vysvětleno. 

Sdílení výuky bude zohledňovat 
charakter jednotlivých ZS a nemá vést k 
umělé unifikaci kurzů, které jsou blízké 
názvem či obsahem, ale existují důvody 
pro jejich nezávislé vedení, např. z 
metodického hlediska či třeba pro 
osobnost pedagoga. Jde o to odstranit 
plýtvání časem, prostorem a lidským 
potenciálem tam, kde to dává smysl a 
kde je o to – při vhodném organizačním 
nastavení, včetně systému benefitů – 
zájem. 



   

59  ÚČNK  3.2  kvantitativní ukazatele (RIV, RUV) – je nesporné, že FF UK 
produkuje nejvíc bodovaných výstupů typu monografie, je 
ale také zároveň největší; pro upřímnou sebereflexi se 
proto jako podstatnější indikátor zdá být hodnota 
přepočtená na počet akademických/vědeckých úvazků, tu 
bychom měli sledovat spíš. 

Přijato a 
vysvětleno. 

V každoročních přehledech budeme 
zveřejňovat RIV a RUV výsledky v 
přepočtu na počet akademických 
pracovníků. 

60  ÚČD  3.2 ???  tvrzení, že nejdůležitějším typem studia na FFUK je 
doktorandské studium nepovažuji za taktické například 
vůči MŠMT ani za domyšlené ve vztahu k panujícím 
poměrům na trhu práce, jinými slovy řečeno: pokud není 
zřejmé, že absolventi doktorandského studia naleznou 
odpovídající uplatnění na trhu práci, nemá smysl takový cíl 
vůbec deklarovat 

Vysvětleno.  Důraz na doktorské studium je dán 
profilací UK jakožto výzkumné 
univerzity. Viz # 5. Potřeba jeho 
deklarace je dána již nadřazenými 
dokumenty. Nezaměstnanost 
absolventů UK ve všech typech studia je 
minimální.  

61  ÚČD, J. 
Jehlička 

3.2  Prodloužení studia doktorandů na 4 roky je velmi vítané a 
rozumné. Není však řešena otázka výše stipendia. Jinými 
slovy při jeho současné výši nemohou frekventanti 
„pouze“ studovat, ale musí si také vydělávat. A jistě všichni 
víme, že právě začátky v zaměstnání bývají náročné a 
mohou pohltit zcela kapacitu studenta na několik měsíců 
či celý rok.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
formulace „K tomu má primárně sloužit prodloužení 
standardní délky studia na 4 roky, vytvoření nástrojů jeho 
průběžné kontroly a lepší stratifikace finanční podpory, 
zohledňující výkonnostní parametry.“ ‐‐‐ Melo by tam byt 
spis: "K tomu ma primarne slouzit postupna valorizace 
doktorskych stipendii smerem k hodnote odpovidajici 
prumernemu platu". V oddilech o DS je to pekne, ale at je 
to zdurazneno i tady. 

Vysvětleno.  Otázka adekvátního ohodnocení 
studentů doktorského studia není 
předmětem DZ. Navýšení finančních 
prostředků na stipendia je za 
stávajícího nastavení každopádně 
možné pouze z dodatečných zdrojů a 
většího projektového zapojení 
doktorandů. 
 
Co se valorizace týče, předmětem dané 
klauzule není odhad výsledné výše 
stipendia, ale poukaz na nutnost 
diferenciace stipendia na základě 
kvality studia. 



   

62  KPVH  3.2.  Kontrola doktorského studia probíhá řadu let.   Vysvětleno.  Průměrná délka DS dnes činí 7 let. 
Stávající kontrola je tudíž mimořádně 
neefektivní. 

63  KFS  3.2.  “Vzdělávací činnost na fakultě,” ‐‐‐ neměla by v DZ více 
zdůrazněno, že primární činnost je pedagogická (a to 
přímá, nedistanční)? V celém dokumentu je tato funkce 
oslabována 

Vysvětleno.  Viz # 8. 

64  KFS  3.2.  “Vzdělávací činnost na fakultě, především v magisterských 
studijních  programech,  je  propojena  s  kvalitní  vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činností.” ‐‐‐ spíše „na 
všech  úrovních  studijních  programů“  ‐  bc  jsou  nedílnou 
složkou celé struktury (navíc početně nejvíce zastoupení) ‐ 
chápu, že DZ je plánem na rozvíjení/restrukturalizaci mgr a 
phd programů, které to v současné době nejvíce potřebují, 
avšak v celém dokumentu bc téměř nejsou zmínění 
+ neměly by se zde zmínit i učitelské programy (obzvlášť 
pracuje‐li fakulta na plošné učitelské akreditaci)? 

Částečně 
přijato. 

Formulace “především v 
magisterských…” neznamená, že takové 
propojení v bc. programech je 
zapovězeno nebo nepředstavitelné. Na 
druhou stranu, pro vědecké 
(neprofesní) obory je bakalářský stupeň 
stupněm spíše přípravným. Bude 
potřeba důsledněji odlišovat mezi 
profesními a vědeckými obory.  
 
Učitelství je zohledněno.  

65  KFS  3.2.  „Společenská  role  fakulty  se  projevuje  jak  všestrannou 
kulturní a občanskou angažovaností jejích zaměstnanců (v 
médiích,  veřejnoprávních  institucích,  umělecké  tvorbě, 
občanských  sdruženích),  tak  pořádáním  kulturních  a 
vzdělávacích akcí (výstavy, veřejné přednášky, festivaly).“ ‐
‐‐ „festivaly, které vycházejí z odborné badatelské činnosti“

Vysvětleno.  Festival není výhradně akce 
vzdělávacího charakteru, i když u 
některých oborů to tak přirozeně platí, 
tedy její povinné napojení na 
badatelskou činnost není obecně 
žádoucí. 

66  SK  3.2.  Komentáře SK k doktorskému studiu: 
- na  prodloužení  délky  studia  z 3  na  4  roky  není 

jednoznačný názor 
- klíčové  je takové finanční ohodnocení doktorandů, 

aby nemuseli vedle studia pracovat jinde a odcházet 

Vysvětleno a 
částečně 
přijato. 

Prodloužení DS na čtyři roky bylo 
součástí celofakultní diskuze, která 
vyústila ve schválení příslušných 
reforem. 
 
K finančnímu ohodnocení viz # 61.  



   

pak  do  neakademické  sféry,  a  dále  aby  nebylo 
studium uzavřeno sociálně slabším 

- bylo by vhodné nějak motivovat školitele, aby více 
zapojovali své doktorandy do grantů; je ale zároveň 
třeba počítat s tím, že v případě menších oborů  je 
zapojování  doktorandů  do  týmů  a  grantových 
projektů obtížnější 

- školitelé  by  měli  být  soustředěně  motivováni 
k tomu,  aby  jejich  doktorandi  úspěšně  a  včas 
dokončili  studium; motivace může mít  rozmanité 
formy 

- pro  udržení  vysoké  úrovně  doktorského  studia  je 
třeba zachovat jeho individuální charakter 

- cotutelle raději zmínit v dalším odstavci ‐ jako jeden 
z nástrojů, které by mohly být více využívány (nikoli 
jen, jako zde, v kontextu "studia v cizích jazycích") 

Podpora účasti doktorandů na 
projektech je součástí DZ. Má být 
rovněž jednou z funkcí fakultních center 
a obecně vytváření systému projektové 
podpory, a to v jejich důrazu na 
projektovou spolupráci napříč 
základními součástmi. Tím se usnadní 
zapojení menších kateder. 
 
Motivace školitelů je nastavena 
systémem bonusů, který existuje na 
úrovni UK. 
DS probíhá na bázi ISP, jenž je 
sestavován na základě patřičných 
doporučení, která respektují 
individuální charakter studia. 

    Dlouhodobý 
záměr 

     

68  SK  4  Formulace by měla být spíše obecnější; není šťastné vázat 
možnosti dosažení  strategických  cílů natolik  jednoznačně 
na využití OP VVV. 

Vysvětleno.  Souhlasíme a dokument se snaží 
hovořit o OP VVV v potřebné míře 
obecnosti, nicméně prostředky OP VVV 
jsou na následujících 7 let klíčovým 
prostředkem rozvoje fakulty, jak to 
reflektují všechny nadřazené 
dokumenty. 

      Vzdělávací 
činnost 

     

70  ÚRS, 
ÚČNK 

4.1  Pasáže věnované výuce jsou místy velmi obecné, a 
přestože chápeme a podporujeme důraz kladený na 
doktorské studium jako zásadní rys badatelsky zaměřené 

Vysvětleno a 
částečně 
přijato. 

Viz # 8. 



   

fakulty/univerzity, nepoměr mezi pozorností věnovaný 
pregraduálnímu a postgraduálnímu studiu je v návrhu 
patrný. V pregraduálním studiu přitom bude vždy studovat 
většina studentů fakulty a většina absolventů fakulty bude 
mít titul Bc. nebo Mgr. – zajištění pregraduální výuky je 
proto klíčové ve všech ohledech (návrh působí dojmem, že 
výuka v tomto typu studia je ve srovnání s vědou nebo 
doktorským studiem druhotná a zdaleka na tak náročná; 
opak je pravdou: na větších oborech je zajišťování výuky 
(především pregraduální) náročné a vyučující mají proto 
horší výchozí podmínky pro vědeckou práci, přitom 
garantování výuky je základní povinností 
katedry/fakulty/univerzity. ÚRS by proto ocenilo větší 
vyváženost dokumentu a explicitní ocenění i této základní 
aktivity fakulty. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(ČNK) podle 3.2 je prioritou FF UK doktorské studium, 
zároveň se ale DZ věnuje velmi detailně pregraduálním 
studiu i studiu celoživotnímu. Otázkou je, jestli tyto cíle 
jsou úplně slučitelné a jestli tím FF UK nemíří najednou na 
příliš mnoho cílů. Každopádně by stálo za to v textu 
vyjasnit, že odd. 4.1 se nevěnuje doktorskému studiu (je 
mu věnován bod 4.2), protože to je v textu obsaženo 
pouze implicitně 

71  ÚČNK  4.1  stejně vyvstává otázka, jestli je s prioritou doktorského 
studia slučitelný akcent na rozvoj oborů profesních 
(nejspíš tedy bakalářských); v takovém případě by možná 
bylo lepší formulaci o generální prioritě doktorského 
studia zmírnit a mluvit o FF UK jako o pracovišti usilujícím 
o širokopásmové vzdělávání na všech stupních 

Vysvětleno.  Slučitelnost je daná povahou FF UK a 
take formou příslušného dokumentu. 
Otázka doktorského studia a profesních 
oborů spolu nesouvisí. 



   

72  ÚAJD, 
ÚČLK 

4.1.1.  Dílčí cíl “FF UK bude zvyšovat nároky na propracovanost 
přijímacích zkoušek a jejich vzájemnou srovnatelnost 
napříč fakultou.“ ‐‐‐ Z čeho vyplývá tato potřeba? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Zde by mohlo být zdůrazněno stanovisko FF ke spolupráci, 
resp, odmítnutí spolupráce s agenturami typu Scio atd.. 

Vysvětleno a 
přijato. 

Cílem je dosáhnout vyváženého 
standardu na všech ZS a u všech typů 
zkoušek, a to jednak v zájmu 
účinnějšího procesu výběru, jednak 
lepší právní ochrany a nižší 
napadnutelnosti výsledků, i snazší 
analýzy. Důraz na zajištění těchto 
parametrů je jednak zájmem FF UK, 
jednak jej opakovaně vyjadřuje RUK, 
naposledy v přezkumném řízení na PŘ 
na AR 2015/16. 
 
Spolupráce s agenturami typu Scio není 
předpokládána, protože nevede ke 
zvyšování úrovně a kvality PŘ, ale pouze 
k jeho unifikaci, oborová různorodost 
FF UK beztak vylučuje přechod k 
jednotným TOSP testům.  

73  VV  4.1.1.  Dílčí cíl „FF UK se zaměří na propagaci studia na fakultě 
zejména na středních školách a bude s nimi rozvíjet 
systematickou spolupráci“ ‐‐‐  Doporučujeme rozšíření 
formulace ve smyslu akcentování také magisterského a 
doktorského studia, tedy například takto: „FF UK se zaměří 
na propagaci studia na fakultě zejména na středních 
školách a bude s nimi rozvíjet systematickou spolupráci, a 
rovněž na propagaci studia na fakultě směrem k jiným 
domácím a zahraničním univerzitám s cílem získávat 
kvalitní absolventy bakalářského a magisterského studia, 
kteří by mohli pokračovat na FF UK v magisterském, resp. 
doktorském studiu.“ Propagaci nejen bakalářského, ale 

Vysvětleno a 
přijato 

DZ klade mimořádný důraz na 
otevřenost všech forem studia všem 
kvalitním uchazečům domácím i 
zahraničním. 
Získávání kvalitních uchazečů 
navazujícího magisterského a 
doktorského studia je, kromě 
propagace, jež byla do DZ zařazena 
(4.1.1. – 3. dílčí cíl), zejména otázkou 
provozování kvalitní vědecké činnosti. 
Postupné otevírání programů v cizích 
jazycích a rozšíření jazykové přípravy 



   

následně i magisterského a doktorského studia je možné 
v zájmu realistického stanovení priorit rozložit v čase a 
specificky pojmout i propagaci např. doktorských oborů 
(jež by se mohla blížit „headhuntingu“). 

cizinců pro české studium umožní tento 
důraz rozvinout i na bakalářské úrovni. 
Kvalitní mezinárodní prostředí má silný 
potenciál přilákat kvalitní uchazeče do 
všech forem studia.   

74  KSOC, VV  4.1.1.  Dílčí cíl 3: Navrhuji mezi cílové skupiny zařadit nejen 
uchazeče, tj. studenty, ale také středoškolské pedagogy. 
Právě oni jsou osobami, které mohou stylem výuky a 
způsobem představení předmětů (např. v rámci ZSV) 
podnítit, nebo naopak utlumit zájem studentů o řadu 
oborů, které se na FF studují. Mezi nástroji se toto 
zaměření objevuje, v cílech však nikoli. Jde přitom podle 
mne o samostatný a organizačně i technicky zcela odlišný 
záměr, než je přímé působení na studenty. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
doporučujeme mezi cílové skupiny zařadit nejen uchazeče, 
tj. studenty, ale také středoškolské pedagogy (tuto 
konkretizaci pokládáme za potřebnou, byť se o orientaci 
propagace FF UK směrem ke středním školám hovoří 
obecně v předchozím bodě). Právě středoškolští učitelé 
jsou osobami, které mohou stylem výuky a způsobem 
představení předmětů (např. v rámci ZSV) podnítit, anebo 
naopak utlumit zájem studentů o řadu oborů, které se na 
FF UK studují. Mezi nástroji se toto zaměření objevuje, v 
cílech však nikoli. Jde přitom o samostatný a organizačně i 
technicky zcela odlišný záměr, než je přímé působení na 
studenty. 

Přijato.   

75  ÚČD  4.1.1.  Není potřeba, aby se fakulta zavazovala k úkonům, které jí 
z podstaty věci nepřísluší, které jsou v (potřebné) 
kompetenci každého jednotlivce. Uvádím jeden příklad za 

Nepřijato.  Součástí akademické přípravy je i 
schopnost prezentace vědeckých 
poznatků pro různé cílové skupiny. 



   

všechny: „Podpora akademiků i studentů PGS v získávání 
dovedností spojených s popularizací vědy.“  V této 
souvislosti se totiž logicky nabízí otázka, jak by taková 
podpora měla vypadat?  

76  ÚČD  4.1.1.  text … zbytečně tak mnohomluvný, a proto i místy buď 
nesrozumitelný, nebo nabízející více možných interpretací. 
Uvádím jeden příklad za všechny: „Sledování a analýza 
současných trendů v komunikaci uchazečů a účelné 
navazování na tyto analýzy při přípravách motivačních 
kampaní.“  

Vysvětleno.  Jazykové úpravy budou následovat při 
finalizaci textu, nicméně podstatný 
zůstává jeho obsah, nikoli formulace. 

77  AS FF  4.1.1.  Cíl “rozšiřování typové nabídky dalšího vzdělávání” nemá 
odpovídající nástroj a indikátor 

Vysvětleno.  V tomto případě jsou nástroje a 
indikátory evidentní. 

78  AS FF  4.1.1.  V nástrojích dosažení prvního cíle mi schází kvalitní 
učitelské studium na fakultě. 

Přijato.   

79  AS FF  4.1.1.  Nerozumím tomu, jak souvisí s hodnocením plnění prvního 
cíle zaměřeného na kvalitní uchazeče indikátor „statistiky 
absolventů“. Mimo to by bylo vhodné specifikovat, jaké 
statistiky uchazečů chceme sledovat. 

Vysvětleno a 
přijato. 

Z hlediska kvality uchazeče budou 
především sledovány statistiky 
uplatnitelnosti absolventů a dále 
parametry absolventů pregraduálního 
studia ve vztahu k následujícímu stupni 
studia.  

80  ÚČNK  4.1.1.  pokud chceme oslovit střední školy, možná by nebylo od 
věci zavést praxi jiných fakult (i v rámci UK), které si 
vytvářejí síť fakultních škol po celé ČR, s nimiž úzce 
spolupracují 

Přijato a 
vysvětleno. 

Status fakultní školy už existuje.  

81  KPVH  4.1.1.  (str. 6, indikátory) ‐ K ukazatelům, podle nichž se má vývoj 
hodnotit: studenti původem mimo Středocesky kraj a 
Prahu to je k nicemu, protože ti "vědečti", co jim záleži na 
kvalitě, konkrétní tématice, která se na FF děla, nebo na 
učiteli, sem přijdou stejně, těch je však menšina. Ta 
většina studentů jde tam, kde to je bliž, jsou lepši koleje, 

Nepřijato.  FF UK chce být atraktivní jak pro 
“vědecké” studenty, tak pro ty, kteří 
chtějí získat co nejlepší vzdělání ve 
svém oboru (například učitelství). 



   

ap. Dokud nebylo studium masově a na FF bylo obtížné se 
dostat, tato druhá skupina zde temě neexistovala. Nyní 
opticky překrývá tu první, která tu stale ještě je ‐  když tak 
sleduji spiše studenty doktorských programů, tam to 
možná ještě něco znamená.  

82  KSOC, VV  4.1.1.   Indikátor “Nárůst počtu uchazečů z oblastí mimo region 
Prahy a středních Čech.” ‐‐‐ Mezi cíli ani nástroji nedokážu 
odhalit, která opatření mají být sledována tímto 
indikátorem. Deregionalizace FF UK je jistě důležitý cíl, 
ovšem je to právě cíl, nikoli jen indikátor. Samotné 
geografické rozšíření původu uchazečů nemusí svědčit o 
zvýšení kvality... 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Doporučujeme zvážit formulaci „Nárůst počtu uchazečů 
z oblastí mimo region Prahy a středních Čech.“ Mezi cíli 
ani nástroji není patrné, která opatření mají být sledována 
tímto indikátorem.  

Vysvětleno.  Nárůst počtu uchazečů ze vzdálenějších 
regionů svědčí o atraktivitě dané 
instituce a posiluje její postavení v 
systému vysokého školství doma i ve 
světě. 

83  KFS  4.1.1.  “Cíl 1: Zaměření na kvalitní uchazeče pro všechny formy 
studia”  ‐‐‐ nejsou některé nástroje spíše popularizace 
vědy, či vytváření pozitivního obrazu FF UK? 

Vysvětleno.  Zmíněné nástroje mají vice cílů, k nimž 
patří i popularizace vědy a vytváření 
pozitivního obrazu UK. 

84  KFS, 
KANPR 

4.1.1.  Nástroj “Zdokonalování podmínek a zadání přijímacího 
řízení tak, aby maximálně umožňovaly zohlednění 
různorodosti humanitních oborů.” ‐‐‐  myslím, že není 
zřejmé, jak  se tato různorodost má k proklamovanému cíli 
srovantelnosti (ani jak je srovnatelnost míněna) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
‐ jak je míněna vzájemná srovnatelnost přijímacích 
zkoušek napříč fakultou, v návaznosti je v první odrážce 
nástrojů uvedeno v kontextu přijímacího řízení zohlednění 
různorodosti oborů... (s. 5) 

Vysvětleno.  Srovnatelnost přijímacích zkoušek se 
vztahuje ke kvalitě standardů, zároveň 
je ovšem třeba respektovat 
různorodost vstupních požadavků na 
uchazeče, např formou talentových 
zkoušek.   
Konkrétně jde o dodržení nikoli 
tématické srovnatelnosti, ale 
srovnatelnosti úrovně zpracování 



   

(chyby v zadání, nejednoznačné otázky, 
nevyváženost různých okruhů atd.)  

85  ÚAJD  4.1.1.  Nástroj “Vyhodnocování vazby úspěšnosti v přijímacím 
řízení na úspěšnost dalšího studia.“ ‐‐‐ Kdo to bude 
dělat/posuzovat? 

Vysvětleno.  Jedná se o standardní součást analýzy 
studijních dat prováděné každoročně 
studijním oddělením a oddělením pro 
přijímací řízení. 

86  ÚAJD  4.1.1.  Nástroje obecně: 
 Zde by bylo třeba zmínit nejen rozvoj kontaktů s 

pedagogickými pracovníky, ale také udržování 
kontaktů s našimi absolventy, kteří odcházejí učit na 
střední školy. 

 By bylo dobré kromě spolupráce se středními školami 
a různými akcemi pro děti dobré zdůraznit a vybudovat 
také spolupráci se zaměstnavateli, což je jedna z věcí, 
která humanitním oborům, zdá se mi, chybí (bylo by 
možné tuto sekci např. provázat se zmiňovaným 
zamýšleným klubem Alumni UK?). 

 vyhodnocuje se nějak efektivnost dětské univerzity? 

Částečně 
přijato a 
vysvětleno. 

Dětskou univerzitu je žádoucí zachovat, 
a rozšířit na vyšší ročníky. Ačkoli 
nemůže zajišťovat masovou propagaci 
studia na FF, slouží jako inspirace a 
ukázka alternativy k mechanisovaným a 
zjednodušujícím vzdělávacím 
programům, jež nabízejí nejrůznější 
média. Naopak zkušenosti z DU 
výhledově nabízejí možnost právě do 
některých médií expandovat a 
dosáhnout širšího dopadu.  
Se zapojení rodičů‐absolventů do 
podobných aktivit se výhledově počítá, 
ale přirozeně je nejprve zapotřebí 
solidní projektová příprava celého 
konceptu Alumni.  
 
Dětská univerzita je součástí 
společenské role FF UK a ze své povahy 
je obtížně kvantifikovatelná. Pokud se 
efektivností rozumí výsledek zkoušek, 
pak nelze uplatnit. Pokud se má na 
mysli počet uchazečů o studium na FF 



   

mezi účastníky, odpověď se dozvíme 
nejdříve za 10 let. 

87  SK  4.1.1.  Nástroj “Rozvoj kontaktů s pedagogickými pracovníky a 
jejich organizacemi, zejména ze středních škol, vytváření 
vzdělávacích programů pro ně.” ‐‐‐ Jednou z cest může být 
také další vzdělávání absolventů, kteří pracují jako učitelé. 

Přijato.   

88  SK  4.1.1.  Nástroj “Podpora projektů typu „dětská a juniorská 
univerzita“ a dalších aktivit pro budoucí středoškoláky i 
vysokoškoláky, včetně distančních forem” ‐‐‐ Obecně v SK 
souhlas, ale zaznívá i kritika stávající podoby takovýchto 
aktivit a představy o jejich budoucí podobě 

Vysvětleno.  Podoba dětské university se odvíjí od 
stávajících možností a kapacit fakulty. 
Není předmětem DZ. 

89  ÚAJD  4.1.2.  „Cíl 2: Excelence vzdělávací činnosti ve všech oblastech 
studia“ ‐‐‐ V cílech ani nástrojích není zmíněna žádná 
podpora akademických pracovníků (kromě školení 
z didaktiky) a oceňování za mentoring. 

Vysvětleno.  Příslušné aktivity jsou součástí náplně 
práce jednotlivých akademiků, 
doplňkové možnosti podpory jsou 
kontinuálně plánovány z projektů 
strukturálního typu. (viz „Motivace a 
systematické oceňování zkušených a 
kvalitních pedagogů za mentoring 
začínajících vyučujících na FF UK.“) 

90  SK  4.1.2.  “FF UK bude usilovat o prohlubování pedagogické 
kvalifikace nových i stávajících akademických pracovníků 
formou kurzů CŽV, kurzů soft skills a systematického 
mentoringu.” ‐‐‐ SK tento bod považuje považuje za velice 
důležitý; absence promyšleného mentoringu začínajících 
pedagogů je zřetelnou současnou slabinou mnoha oboru 
na FF UK. 

Vzato na 
vědomí. 

 

91  SK  4.1.2.  Nástroj  “Podpora  badatelských  aktivit  studentů  v  rámci 
vzdělávací činnosti, propagace existujících soutěží o nejlepší 
závěrečné  práce  s cílem  zajistit  jejich  větší  prestiž.”  ‐‐‐ 
Návrhy v SK: 

Částečně 
přijato. 

Pro vysoce kvalitní závěrečné a jiné 
práce existuje řada ocenění, včetně 
fakultní Ceny Jana Palacha. V současné 
době je spíše problém získat dostatek 



   

- zlepšení  mechanismů  motivace  studentů  k 
vypracovávání vysoce kvalitních závěrečných práci 

- možnost  oceňovat  i  ostatní  výzkumně  zaměřené 
písemné práce studentů, které jsou součástí mnoha 
studijních plánů 

- zvyšování  povědomí  o  oborově  specificky 
zaměřených soutěžích o studentské práce, v nichž 
se studenti mnohých oborů FFUK tradičně umístují 
na předních místech (a z nichž je zároveň zjevné, že 
tyto  dané  obory  studované  a  vyučované  na  FFUK 
jsou na vysoké úrovni a v konkurenci (nejen) ČR jsou 
excelentní) 

- začlenění  výsledků  takových  soutěží  do  sytému 
evaluací pracovišť 

kvalitních nominací. Přijaty jsou tudíž 
body týkající se lepší propagace soutěží, 
nikoli však ty, které se týkají rozšíření 
počtu takových soutěží.  
 
 
  
 
 
Systém hodnocení pracovišť je 
komplexní a zahrnuje jak vědeckou tak 
výukovou činnost. Ke kvalitě 
závěrečných prací se přihlíží, soutěže 
tohoto typu jeho součástí nejsou, 
jelikož se zde jedná o oceňování práce 
studenta.  

92  SK, JC, 
ÚAJD 

4.1.2.  Nástroj „Začlenění zkoušky (pasivní znalosti) druhého 
cizího jazyka do společného základu bakalářských oborů.” ‐
‐‐ SK je obecně pro to, aby absolventi FF znali i druhý jazyk 
(tj. aby byl nějakým způsobem zapojen do studijních 
plánů), ale spíše proti tomu, aby byl součástí společného 
základu. Nemělo by to být plošné nařízení pro všechny 
obory. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
(JC) považujeme za ne příliš šťastnou formulaci. Studenti 
gymnázií a středních škol absolvují během studia dva cizí 
jazyky (i když na různých úrovních) a věnují se všem 
dovednostem, v pojetí FF se tak vytrácí očekávaný 
progres. Navrhujeme v této fázi výraz „pasivní znalosti“ 
vypustit. Také proto, že se v současné odborné 

Částečně 
přijato. 

Není problém přijmout formulační 
změnu z pasivního na receptivní. Z 
hlediska profilu absolventa považujeme 
znalost druhého jazyka, včetně jazyků 
mrtvých, za zásadní, už kvůli potřebě 
recepce širokého spektra primární a 
sekundární literatury a obecně 
vzhledem k multilingvnímu zaměření 
fakulty a humanitních věd.   
 
JC se na konkrétní koncepci druhé 
jazykové zkoušky bude podílet a podílí.  
Součástí reforem společného základu 
by však měla být i možnost participace 



   

terminologii používá termín „receptivní dovednosti“. 
Považujeme za nutné obsah zkoušky nejdříve hlouběji 
prodiskutovat a blíže specifikovat. Velmi rádi se této 
diskuse a příprav zúčastníme. Nabízíme tímto naše 
dlouholeté zkušenosti z domácího i zahraničního 
akademického prostředí. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 U filologických oborů to znamená třetí jazyk? 
 Je otázkou, nakolik je zavádění druhého jazyka vhodné 

v situaci, kdy kvalita kurzů jazykového centra není nijak 
extrémně vysoká. 

filologických ZS na výuce cizího jazyka a 
její organizace, včetně finančního 
ohodnocení. 
 
V současném návrhu nové koncepce 
společného základu se počítá se 
zachováním výjimky pro filologické 
obory, tzn. nadále jim zůstanou 2 cizí 
jazyky.  
 
Na evaluaci jazykových zkoušek (a 
potažmo práce JC) se pracuje. 

93  SK, ÚSJ, 
KFS, ÚAJD 

4.1.2.  Nástroj “Vytvoření plánu rozvoje a podpory oborů, které 
nedosahují vysokých nároků kvality FF UK, vyhodnocení a 
rozhodnutí o jejich dalším směřování na konci stanoveného 
období” ‐‐‐ SK považuje formulaci za rizikovou. Je třeba 
jednoznačné zdůraznit, že i obory, které krátkodobě 
nemají vyhlídky na to stát se excelentními, mají na fakultě 
své místo a je třeba se zaměřit na jejich podporu. Součástí 
toho by mohla být i definice minimálních podmínek (např. 
počet vyučujících), za nichž se obor vůbec může nějak 
rozvíjet a zlepšovat, aby měl naději se excelentním 
výhledově stát. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
jde o důležitý bod, bylo by asi vhodné jej více rozvinout, 
aby nevzbuzoval nepodložené obavy. 
nevyžaduje toto mnohem větší upřesnění?  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Vysvěleno.  Souhlasíme, že kritéria hodnocení 
kvality oborů FF UK jsou komplexní a 
obtížně kvantifikovatelná a že ne každý 
obor může být excelentní, přičemž má 
na fakultě místo. Právě v takových 
situacích fakulta potřebuje nástroje k 
tomu, aby příslušné obory podpořila 
směrem k lepší kvalitě. Zároveň však 
fakulta musí zohledňovat i 
připravovaná opatření typu vnitřního 
hodnocení UK a zaměření na excelenci 
vědy a výuky (včetně silného tlaku na 
personální zabezpečení akreditací, 
který bude UK vyvíjet v zájmu získávání 
institucionálních akreditací), jak jsou 
artikulované v nadřazených 
dokumentech MŠMT a UK. 
 



   

Tento bod říká velmi radikální věci a nezdá se mi vhodné, 
aby byl tedy takto nejasný.. ‐ co je stanovené období? na 
základě jakého hodnocení? Apod 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Jak mají být podle fakultní vize nastavena kritéria 
excelence (jaká budou a jaká bude jejich hierarchie)? 

Z hlediska různorodosti fakulty se jako 
nejschůdnější sestavit seznam kritérií 
(viz Strategický plán) a obor posuzovat 
ne podle splnění všech, ale některých, 
včetně míry, kterou tak činí. A zároveň 
podle toho posoudit, v jakém časovém 
horizontu je třeba očekávat potřebné 
změny. 

94  ÚAJD  4.1.2.  Nástroj „Systematická analýza příčin předčasného 
ukončování studia a příliš dlouhé doby studia.“  ‐‐‐ Bude se 
platit provádění sociologických a psychologických studií? 
Je bráno v potaz, že systém dlouhé studium umožňuje? 

Vysvětleno.  Analýza se týká dat získaných ze SIS a 
provádí ji stávající administrativní síly 
FF UK, včetně koordinárů SIS.  
 
Skutečnost, že systém dlouhé studium 
umožňuje, neznamená, že je takové 
studium žádoucí. Primárně přitom 
nejde o vyměřování trestů za dlouhé 
studium, ale o identfikaci příčin 
zbytečného prodlužování studia, 
kterému lze při přijetí vhodných 
nástrojů předejít.  

95  ÚAJD  4.1.2.  Nástroj “Příprava nabídky kurzů didaktiky a soft skills pro 
pedagogy.” ‐‐‐ mnohem víc než kurzy soft skills zatím chybí 
systematická výuka věcí, jako je statistika a některé 
počítačové dovednosti, a za současných podmínek též 
větší informovanost o možnostech financování a s nimi 
souvisejících scientometrických kritériích 

Vysvětleno a 
částečně 
přijato. 

Zmíněné kurzy jsou žádoucí a 
plánované, nicméně nepatří pouze do 
oddílu výuky. Kurzy či přednášky 
zaměřené na informovanost v 
záležitostech scientiometrie apod. jsou 
plánovány v rámci služeb 
poskytovaných knihovnou. 

96  SK, ÚAJD  4.1.2.  Nástroj “Motivace a systematické oceňování zkušených a 
kvalitních pedagogů za mentoring začínajících vyučujících 

Nepřijato.  Sociální zázemí pedagogů není možné 
zohledňovat při jejich platovém 



   

na FF UK.” ‐‐‐ Možná nejen „začínajících“, ale i „ze sociálně 
znevýhodněného prostředí“. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Není toto přirozenou součástí fungování kateder? 

hodnocení. To má reflektovat primárně 
jejich odborné a pedagogické kvality. 
 
 

97  SK  4.1.2.  Indikátory: Jedním z indikátorů by měl být počet studentů 
na  pedagoga.  Je  to  klíčový  indikátor  a  používá  se  i  na 
mezinárodní  úrovni.  Je  to  také  přirozený  indikátor 
následujícího cíle: "FF UK bude rozvíjet individuální přístup 
ke  studentům  a  vytvářet  podmínky  pro  to,  aby  studenti 
mohli  ze  společné  práce  a  komunikace  s  učiteli  čerpat 
zaujetí pro vědecký obor a jeho étos." 

Přijato.  Počet studentů na pedagoga 
zařazujeme jako indikátor, i když jsme si 
vědomi, že sama role indikátoru je 
víceznačná. Nicméně hraje podstatnou 
roli v mezinárodním hodnocení 
univerzit. 

98  ÚAJD  4.1.2.  Indikátory “Důsledná implementace vědeckých a tvůrčích 
činností do studijních plánů akreditovaných studijních 
programů a do profilů absolventa.“ ‐‐‐ Vědci se stane 
nanejvýš pět procent absolventů.  

Nepřijato.  Spojení vědecké a výukové činnosti je 
jedním ze základních úkolů univerzity, 
který byl ještě důrazněji deklarován UK 
v jejím přihlášení se ke statusu 
výzkumné univerzity.  

99  KSOC, SK, 
VV 
 

4.1.2.  Indikátor (str. 7) “Nárůst počtu kvalitních nominací do 
soutěží o nejlepší práce studentů.” ‐‐‐ jak se pozná kvalitní 
nominace? Samotný Počet není relevantní 

Vysvětleno.  Již v současné době jsou nominovány 
jen kvalitní práce. Jde o to, aby se zvýšil 
počet kvalitních návrhů pro nominace.  

100  AS FF  4.1.2.  Jak se bude posuzovat, jaké nominace do soutěží o 
nejlepší práce studentů jsou „kvalitní“ v rámci jednoho z 
indikátorů naplnění druhého cíle? 

Vysvětleno.  Viz # 99. 

101  AS FF  4.1.2.  Definice studijní neúspěšnosti jako jednoho z indikátorů 
naplnění druhého cíle je definována poněkud neobratně. 
Mnohem vhodnější by bylo zpracovat údaje o konkrétních 
studentech ze SIS do statistiky sledující studijní úspěšnost 
v jednotlivých ročnících studia pro jednotlivé imatrikulační 
ročníky. 

Vysvětleno.  Definice nepočítá se studenty prvního 
ročníku, jelikož neúspěšnost na počátku 
studia není problematická a může být 
výsledkem přístupu dané ZS. 

102  AS FF  4.1.2.  Nástroj dosažení druhého cíle „Udržení a rozvíjení 
individuálního přístupu ke studentům a vytváření 

Přijato.  Viz též # 97. 



   

podmínek pro to, aby studenti mohli ze společné práce a 
komunikace s učiteli čerpat zaujetí pro vědecký obor a jeho 
étos.“ je asi spíš dílčím cílem. V takovém případě by bylo 
vhodné přidat mezi indikátory počet studentů na 
pedagoga. 

103a  SK, ÚAJD, 
 

4.1.2.  Indikátor “Zapojení studentů do mezinárodních (zejména 
studentských) workshopů a konferencí, počet studentských 
prací v cizích jazycích.” ‐‐‐ Samotný počet studentských 
prací v cizích jazycích není indikátorem excelence. Když už 
indikátorem něčeho, pak internacionalizace. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
důležitější je kvalita práce (cizí jazyk jen tam, kde je to 
relevantní vzhledem k zaměření práce a proveditelné). 

Přijato.   

103b  R. Adam 
& 
I.Vaňková 

4.1.2.  [tento] indikátor je zločin na národní kultuře: fakulta by si 
naopak měla dát za cíl vést studenty k užívání češtiny 
jakožto jazyka vědy, a to i studenty zahraniční 

Nepřijato.  DZ (stejně jako Strategický plán) 
zdůrazňuje vícejazyčný charakter 
fakulty a její výukové i vědecké činnosti 
včetně rozvíjení národního jazyka. 
Současně však nemůže ignorovat 
přirozenou potřebu univerzitní instituce 
prezentovat své výsledky co nejširšímu 
akademickému publiku a poměřovat je 
mezinárodními měřítky, tj. nikoli jen 
měřítky jedné katedry či školy. K tomu 
je nutné vést studenty také k 
publikacích v cizích jazycích, jak to 
odpovídá běžným standardům vědecké 
práce, samozřejmě tam, kde to téma 
umožňuje či vyžaduje. Schopnost dobře 
ovládat více jazyků, včetně jazyka 
mateřského, případně jazyka 



   

hostitelské instituce, patří navíc k 
profilu absolvent univerzitní instituce 
humanitního typu. 

104  SK  4.1.2.  Indikátor “Poměr mezi počtem studentů vyšších ročníků a 
absolventů v jednotlivých studijních programech (studijní 
neúspěšnost); klesající podíl studentů s nepřiměřeně 
dlouhou dobou studia.” ‐‐‐ Zásadní otázka, kterou se chce 
SK dále zabývat: jaká doba studia je nepřiměřená a jaká je 
definice studijní neúspěšnosti? (Samotná "vysoká 
úmrtnost" v nějakém oboru, zejména v prvních ročnících, 
nemusí nutně znamenat problém, může jít o záměrně 
nastavený systém, strategii, která je legitimní a může být 
výhodná.) 

Vysvětleno.  Viz # 101  

105  SK  4.1.2.  Indikátor “Rostoucí nabídka tutorských seminářů pro 
studenty prvního ročníku bakalářského studia.” ‐‐‐ Zcela 
souhlasíme s podporou tutorského systému na fakultě 
(spíše to však nepatří mezi "indikátory"). 

Vysvětleno.  O indikátor se rozhodně jedná, protože 
odráží preferovanou tendenci. 

106  KPVH  4.1.2.  ‐ vůči cílům nelze nic namítat, prostredky jsou s nimi vsak 
namnoze v rozporu: např. platí o individuálnim přístupu 
(dílčí cíl, str. 6). Je pěkné, že se píše o individuálním 
přístupu ke studentům, ale k tomu by měli mít vyučující 
vytvořeny i odpovídající podmínky. A tady, pokud se nic 
nezmění, nepomohou vyučujícím žádné didaktické ani jiné 
kurzy. 

Vysvětleno.  Zlepšení podmínek vyučujících je 
jednou z priorit DZ, což ovšem nic 
nemění na potřebe individuálního 
přístupu ke studentům, která je 
samozřejmou součástí práce na instituci 
charakteru FF UK. 

107  KFS  4.1.2.  “FF UK bude rozvíjet individuální přístup ke studentům a 
vytvářet podmínky pro to, aby studenti mohli ze společné 
práce a komunikace s učiteli čerpat zaujetí pro vědecký 
obor a jeho étos.” ‐‐‐ není tento bod v rozporu s deklarováním nárůstu 
propojených přednášek a seminářů? (individuální vztah by měl být pro FF UK primární a 
jeho udržení nás činí jedinečnými ‐ je to přesně ta podstatná motivace pro studenty, 
když se hlásí na naši fakultu)

Vysvětleno.  Příslušný bod není v rozporu 
s deklarovaným nárůstem propojených 
přednášek, neboť kvalitní systém 
sdílené výuky naopak uvolní kapacity 
(zejména vyučující) pro odbornou 



   

výuku seminárního typu a více 
individuální práce se studenty. 

108  AS FF  4.1.2.  Jak definujeme „nepřiměřeně dlouhou dobu studia“ v 
rámci indikátoru studijní neúspěšnosti (druhý cíl)? 

Vysvětleno.  Za nepřiměřeně dlouhou dobu studia 
považujeme dobu překračující 
standardní dobu studia o více než rok. 

110  KFS  4.1.2.  “CÍL: FF UK bude důsledně uplatňovat vysoké nároky na 
studenty v bakalářských studijních programech s cílem 
jejich důkladné přípravy na navazující formy studia.” ‐‐‐ 
tento bod se mi zdá rozporný k bodu 3.2 ‐ pokud by byl 
upraven na to, že se jedná o vzdělávací činnost na všech 
úrovních, pak by k žádné kontradikci nedocházelo 
+ opět by se mi zdálo vhodné dodat učitelské programy 
 
Plus poznámka spíše koncepčního charakteru a mimo 
tento dokument (a možná není v pravomoci FF UK): 
v poslední době došlo k některým restrikcím v rámci 
vnitřních grantů ‐ posledně vypisovaný je pouze pro 
studenty mgr. stupně ‐ bylo by skvělé, kdyby šlo s tímto 
něco dělat ‐ alespoň u nás se většina úspěšných 
studentských projektů zrodila na bc stupni 

Částečně 
přijato. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 

Učitelské programy byly doplněny. DZ 
FF UK se kladením důrazu na doktorské 
studium rozhodně nezříká stěžejního 
významu pregraduálního studia, ten je 
však považován za samozřejmou 
součást její existence jako součásti 
univezity (viz též vysvětlení k 
připomínce # 8). 
 
Účast na vnitřních grantech studentů 
bc. studia je možná v roli spoluřešitelů. 
Jejich vyloučení z role hlavního řešitele 
je výsledkem analýzy a dlouhodobé 
diskuse nad formátem soutěže ze 
strany komise pro vědu a stipendijní 
komise. 

111  SK  4.1.2.  Indikátor “Míra zapojení studentů do vědecké a tvůrčí 
činnosti, např. počet projektů se zapojením studentů 
magisterského a doktorského studia.” ‐‐‐ Není vhodné 
vylučovat studenty bakalářského stupně. 

Vysvětleno.  Viz # 110 

112  KFS, 
ÚČLK, FÚ 

4.1.2.  Přidat dílčí cíl “FF UK bude nadále rozvíjet a posilovat 
výuku učitelských programů v navazujícím magisterském 
stupni s důrazem na dvouoborové učitelské studium resp. 
na maximální provázanost oborů nabízejících učitelské 
aprobace.” 

Přijato.   



   

113  SK  4.1.2.  Zcela chybí učitelské studium. Mělo by být explicitně 
řečeno, že FF UK chce být v této oblasti excelentní, obecně 
chce podporovat učitelské obory a má ambici generovat 
nejlepší pedagogy ve svých oborech. 

Přijato.   

114  ÚČD  4.1.2  Zvýšené nároky na bakalářské studiu, především ve smyslu 
důkladné přípravy na navazující formy. Tento požadavek 
jde jak proti obecně deklarovanému smyslu bakalářského 
studia, tj. otevřeného, „více použitelného“, a přijetí do 
magisterského studia je limitováno počtem míst. Zavedení 
bakalářského studia většině oboru na FF neprospívá, 
administrativně zatěžuje. 

Vysvětleno.  Strukturovaný systém studia je 
v dohledné době nezměnitelný. 
Maximální počet přijímaných uchazečů 
do Nmgr. studia mohou ZS ovlivnit. 
Otevřenost studia rozhodně 
neznamená snižování nároků.  

115  KPVH  4.1.1‐4.1.2  Schopnosti jsou v populaci prostě určitým způsobem 
zastoupené, a pokud fakulta bude chtít mít hodně 
studentú ‐ k čemuž různé plány na jejich lákání od "dětské 
univerzity" přes spolupráci se SS jasně poukazují ‐ bude 
mít i hodně průměrných studentů a podprůměrných , 
protože tolik nadprůměrných v populaci není. Pokud však 
učitele zavalí výukou v masových kurzech a vůbec bude 
přehánět důraz na výuku ‐ studenti jsou dospělí, a trochu 
diskomfortu ‐ tím myslím učitele, který je lepši badatel nez 
učitel, musí vydržet, na FF by měla byt primární vědecká 
úroveň, jinak to potáhne dolů i tu výuku a nakonec i 
vědeckou práci celkově. 

Vysvětleno.  DZ nepočítá s výukou v masových 
kurzech. Důraz na výuku i bádání je 
v DZ obsažen, jelikož odpovídá povaze a 
poslání instituci charakteru FF UK. 

116  ÚAJD  4.1.3.  Dílčí cíl „FF UK bude usilovat o prostupnost studijních 
oborů a programů a zvyšování počtu společných studijních 
programů napříč UK.” ‐‐‐ „prostupnost studijních oborů“ je 
třeba promyslet a specifikovat, takto zůstává málo 
sdělným a možná i riskantním konceptem 

Přijato  
částečně. 

Souhlasíme, že formulace je příliš 
obecná a je třeba ji upravit. 
Prostupnost však zůstává důležitým 
hlediskem.V případě prostupnosti se 
jedná o společný základ (jehož reforma 
probíhá) a společnou výuku, která by 
měla zajistit optimální využití expertizy 



   

nabízeníé jednotlivými pracovišti a 
zároveň optimalizovat výuku některých 
zejména základních předmětů, které 
mohou být snadno sdíleny mezi obory, 
tak, aby došlo k uvolnění kapacit pro 
individuální výuku a výuku seminárního 
typu.  

117  SK  4.1.3.  Dílčí cíl “FF UK se zaměří na vytváření atraktivních 
podmínek pro studium zahraničních studentů na fakultě, 
zejména v magisterských a doktorských programech”. ‐‐‐ 
Chybí systematická podpora možností rozvoje jazykových 
kompetencí v češtině (a výuky češtiny) zacílených na 
zahraniční studenty studující v českém jazyce. (+ Proč jsou 
vyloučeni studenti bakalářských oborů?) 

Přijato.   

118  AS FF  4.1.3.  V souvislosti s prostupností a propojováním studia je zcela 
opominuto dvouoborové studium (třetí cíl). 

Přijato.   

119  AS FF  4.1.3.  V této souvislosti rovněž není vůbec zmíněna reforma 
společného základu. 

Přijato.   

120  ÚČNK, 
KSOC, SK, 
ÚAJD 

4.1.3.  formulace „FF UK vytvoří prostředí pro kultivaci a další 
rozvoj společného základu“ je možná až moc obecná – bylo 
by lepší precizněji formulovat cílový stav této aktivity 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
K tomuto cíli nemohu nalézt odpovídající nástroj ani 
indikátor. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
SK  souhlasí,  spíše  ale  s  rozšiřováním  nabídky  společné 
výuky pro různé obory (předměty typu Úvod do lingvistiky) 
než  společného  základu  pro  všechny  obory.  (Formulace 
"prostředí  pro  kultivaci  a  další  rozvoj"  se  nám  zdá málo 
srozumitelná.) 

Přijato a 
vysvětleno. 

Organizace společného základu a 
společné výuky je jednou z priorit DZ, a 
to tak, aby umožnila reagovat na 
aktuální potřeby fakulty a situaci 
v českém školství (např. snižující se 
připravenost uchazečů o studium, kdy 
první ročníky VŠ fakticky suplují 
poslední roky gymnázia). V tomto 
smyslu je třeba vyjasnit koncepci 
společného základu nejen ideově, ale i 
organizačně‐prakticky, tj. současně s 
náplní připravit i platformu, která tuto 



   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Spíše než další rozvoj společného základu (nárůst?) by byly 
asi užitečné předměty plánované "společné výuky" 
dostupné studentům různých oborů. 

náplň umožní rozvíjet v souladu s 
měnícími se požadavky na profil 
absolventa.  
 

121  KSOC, SK, 
ÚAJD 

4.1.3.  Indikátor “Rostoucí míra sdílené výuky uvnitř FF UK.” ‐‐‐ 
Průběhová formulace vytváří dojem, že indikátor může být 
validní až po delším časovém období. Formálně vzato je 
podle mne "Rostoucí míra" cílem, indikátorem je pak 
počet/objem v daném období, např. akademickém roce 
(jak je to ostatně formulováno v dalších indikátorech). 
Jeho porovnání s předchozím stavem (stavy) pak poskytne 
informaci o tom, zda dochází k naplňování cíle. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
SK obecně souhlasí (viz již výše), vyzýváme jen k opatrnosti 
a uvážlivosti: někdy jsou duplicity jen zdánlivé; nesmí být 
ohrožen seminární způsob výuky. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
sdílená výuka ano, ale jen volitelně, je třeba zohlednit 
zájmy oborů. O indikátor kterého cíle se jedná? 

Vysvětleno.  Cílem společné výuky je uvolnění 
kapacit. Tam, kde to dává smysl, budou 
duplicity zachovány, což znamená 
převším tam, kde se o duplicity jedná 
jen nominálně, nebo do hry vstupují 
další faktory, které činí příslušné kurzy 
jedinečnými (specifický přístup, 
osobnost vyučujícícho apod.) 
Viz též # 58 a # 107 
 
 
 
 
 
4.1.3. – 2. dílčí cíl   

122  ÚČD  4.1.3.  FF UK bude usilovat o prostupnost studijních oborů a 
programů a zvyšování počtu společných studijních 
programů napříč UK. Tento záměr je vzhledem k tomu, co 
se dělo a děje například mezi velmi příbuznými 
historickými obory na FFUK, stojí zcela na vodě a je  
naprosto nerealizovatelný, pokud současné (akreditační, 
výukové, personální) oddělování mezi těmito obory a 
podobory nebude ze strany vedení FFUK zastaveno. To 
platí i o deklarované snaze (tamtéž níže) rozšiřovat 
nabídku dvouoborových programů, včetně mezifakultních, 
když se děl a děje pravý opak, stejně tak i o deklarované 

Vzato na 
vědomí. 

 



   

snaze „snížit organizační i administrativní bariéry“ 
(například všech forem mezioborové prostupnosti), když je 
výše mezi navrhovanými nástroji deklarováno například 
„zkvalitňování předpisů“. „Zkvalitněné předpisy“ veškerou 
snahu, motivaci a iniciativu vždy jen zničily. 

123  KPVH  4.1.3.  vůči cílům nelze nic namítat, prostredky jsou s nimi vsak 
namnoze v rozporu: nelze mit vysokou úroveň absolventů, 
a přitom studium úplně rozvolnit všeobecnou 
prostupnosti, takže pak nebudou mít potřebné oborové 
znalosti.  

Vysvětleno.  DZ nepočítá s rozvolňováním studia, 
potřebné oborové znalosti zůstávají 
v kompetenci ZS a odrážejí se v 
akreditačních plánech. 

124  ÚČD  4.1.3.  “Navyšování počtu zejména doktorských a magisterských 
studijních programů”: Ptám se: Jak je možné deklarovat 
mezi nástroji navyšování počtu studijních programů, když 
v preambuli DZ je řečeno, že právě tato pestrost rozbíjí 
soudržnost fakulty. Tak co vlastně deklarujete. Nebylo by 
vhodnější fakultu rovnou výrazně decentralizovat? 

Vysvětleno.  Formulace v DZ se týká navyšování  
programů “akreditovaných v angličtině 
(případně dalších jazycích)”. 

125  ÚČLK, 
ÚAJD, 
R. Adam 
& 
I.Vaňková 

4.1.3.  Nástroj (str. 8) “Navyšování počtu zejména doktorských a 
magisterských studijních programů akreditovaných 
v angličtině (případně dalších jazycích)” ‐‐‐  “při zohlednění 
povahy a založení konkrétních oborů pěstovaných na FF 
UK.”  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
ano, ale pouze za předpokladu dohledu na kvalitu projevu 
a vyučování a zabezpečení podpory těm, kdo v cizích 
jazycích vyučují či vyučovat chtějí 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
jaképak "případně" – rovnou bych měnil na 
"akreditovaných v cizích jazycích": mnohojazyčnost jako cíl 
jakžtakž beru, angličtinu jako cíl ne 

Vysvětleno  DZ nepředepisuje všem oborům 
povinnost vyučovat v cizím jazyce, 
pouze usiluje o rozšíření nabídky 
studijních programů zvláště s ohledem 
na cizojazyčné studenty a jejich 
jazykovou vybavenost. Dále se 
předpokládá, že jazyková vybavenost 
pedagogů a schopnost komunikovat na 
dostatečné úrovni v některém cizím 
jazyce je samozřejmostí na instituci 
univerzitního typu. Angličtina je 
uváděna explicitně v souladu s jejím 
zásadním postavením na mezinárodní 
vědecké scéně, kde ve většině oblastí 



   

hraje roli jednacího jazyka. Ostatní 
jazyky jsou zmíněny s ohledem na 
specifické potřeby oborů fakulty a její 
mnohojazykový charakter, stejně jako 
na povahu humanitních věd. Fakulta 
obecně podporuje výuku a akreditace 
studia ve všech světových jazycích. 

126  R. Adam 
& 
I.Vaňková 

4.1.3.  indikátor "Zvyšování počtu předmětů v cizích jazycích ve 
studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce." 
je další zločin  

Vysvětleno  Cílem DZ je v tomto bodě zvyšování 
počtu kurzů pro zahraniční studenty a 
zvyšování jazykových kompetencí 
studujících v ČJ.  Jazyková vybavenost 
pedagogů a schopnost komunikovat na 
dostatečné úrovni v některém cizím 
jazyce je jednak samozřejmostí na 
instituci univerzitního typu, jednak je 
znakem jejich všestranného, 
humanitního vzdělání, které mají 
povinnost rozvíjet a předávat dál. V 
mnoha případech je vyžadována jistými 
typy smluv (Erasmus). 

127  SK, ÚAJD  4.1.3.  Nástroj “Navazování kontaktů se studentskými 
komunitami středo‐ a východoevropských univerzit v zájmu 
motivace nejlepších studentů ke studiu na FF UK, motivace 
takových studentů k realizaci studijních pobytů 
(ERASMUS), směřovaných k adaptaci na prostředí FF UK 
s výhledem na budoucí studium.” ‐‐‐  Uniká nám důvod, 
proč se má FF UK zaměřovat speciálně na studenty středo‐ 
a východoevropských univerzit. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Vysvětleno.  V DZ se nejedná o omezení na dané 
oblasti, ale o zohlednění dlouhodobých 
trendů v zájmu o studium. 
 
Placeného studia se tento bod týkat 
může a nemusí. 



   

Platí pro budoucí placené studium? Proč se má FF UK 
omezovat na východoevropské komunity? 

128  KPVH  4.1.3.  vůči cílům nelze nic namítat, prostredky jsou s nimi vsak 
namnoze v rozporu: nelze pěstovat různorodost a přitom 
odstraňovat duplicity ve výuce, tj. sjednocovat ‐ podle 
ceho? copak se uci podle jednotných osnov? 

Vysvětleno.  Viz # 58, # 121. 

129  KPVH  4.1.3.  Otevřenost studia je také pěkná věc, reagování na 
požadavky zvenčí – proč tedy je potlačováno kombinované 
studium? 

Vysvětleno.  DZ kombinované studium nepotlačuje, 
pro profesní obory bude kombinované 
studium podporováno, bude‐li 
zachována kvalita. 

130  KFS  4.1.3.  Str. 7, Nástroj “Snížení obsahových, organizačních i 
administrativních bariér všech forem prostupnosti studia.” 
‐‐‐ nezdá se mi jasné 

Vysvětleno.  Cílem tohoto bodu DZ je, aby se 
studenti mohli podle vlastního zájmu 
snáze účastnit výuky i mimo vlastní 
obor a druh studia. 

131  KFS  4.1.3.  Str. 7, Nástroj “Využívání všech podob internationalisation 
at home:” ‐‐‐ zde se samozřejmě objevuje velká otázka ‐ 
chápu nutnost internacionalizace a plně s ní souhlasím, 
avšak domnívám se, že tento krok může být úspěšný až 
v okamžiku, kdy je celá fakulta vnitřně stabilizovaná a 
obsahově kvalitní ‐ navýšení počtu zahraničních 
hostů/anglických programů/doktorských programů v cizím 
jazyce je spíše určitá nadstavba, která nutně nemusí 
s sebou nést nárůst kvality. 

Vysvětleno.  Cílem DZ je fungující, živá mezinárodni 
komunita v rámci fakulty, která má 
jednoznačně potenciál zvýšit kvalitu 
výuky. Znalost cizích jazyků a 
komunikace v nich je nedílnou součástí 
VŠ vzdělání, nikoliv jeho nadstavbou. 
Totéž platí o otevřenosti fakulty co 
nejširšímu okruhu zájemců o studium, 
zaměstnání či výukovou a badatelskou 
činnost. 

132  KFS, SK, R. 
Adam & 
I.Vaňková 

4.1.3.  Nástroj  „Zavedení  anglického  bakalářského  programu 
„Liberal Arts“.“ ‐‐‐ není příliš konkrétní? (respektive ‐ není 
jasné,  co  se  tím  přesně míní,  ale  vybočuje  od  ostatních 
cílům/nástrojů/indikátorů,  které  zůstávají  mnohem 
obecnější)  ‐ v dokumentu vedle sebe stojí velmi obecné a 

Vysvětleno.  V případě programu Liberal Arts se 
jedná o prestižní mezinárodní program, 
ve formátu běžném na kvalitních 
zahraničních univerzitách. Program má 
za cíl přívést na FF UK zájemce o 
studium ze zahraničí a otevřít naším 



   

konkrétní věci ‐ nebylo by vhodnější to tedy vést po obecné 
rovině? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
SK se omnívá, že tento bod nepatří do DZ; není na úrovni 
ostatních  bodů;  kromě  toho  je  to  koncept,  o  kterém  se 
teprve ve velmi matných obrysech začíná diskutovat. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
‐ nevíte někdo, co to jsou "liberal arts"?  

absolventům nové příležitosti pro 
studium v zahraničí. 
 
Právě proto do DZ patří. DZ nemá 
popisovat současný stav, ale vytyčovat 
směr, kterým se v daném období 
chceme ubírat, a pokládat základy k 
cílům, které to období mohou 
přesahovat. 
 
Anglický výraz „liberal arts“ lze do 
češtiny přeložit jako “svobodná umění” 
(viz artistická fakulta). 

133  KFS  4.1.3.  Nástroj “Zapojení FF UK do evropských i mimoevropských 
projektů, především HORIZON 2020, Erasmus+, Norských 
fondů, Fulbrightovy komise a dalších.” ‐‐‐ “při současné 
podpoře českých projektů”? 

Vysvětleno.  S podporou zapojení do relevantních 
českých grantových schémat se počítá 
v jiných částech DZ. 

134  KFS  4.1.3.  Indikátor “Počet společných studijních programů napříč 
UK.” ‐‐‐ není v rozporu s individuálním přístupem? 

Vysvětleno.  Jedná se o dvě nesouvisející věci. 
Viz též # 58, # 121 

135  ÚAJD  4.1.3.  Indikátor „Počet uskutečňovaných studijních programů 
realizovaných v cizích jazycích a počet studentů (našich i 
zahraničních v rámci Erasmu a dalších programů) v nich 
zapsaných.“ ‐‐‐ Znamená to snad, že za programy v cizích 
jazycích už se nebude platit? 

Vysvětleno.  Studium v cizím jazyce je zpoplatněno 
dle předpisů. 

136  KFS, 
ÚAJD, J. 
Chromý 

4.1.4.  „Cíl 4: E‐learning a moderní metody ve výuce“ ‐‐‐ není toto 
spíše nástroj? 
+ hlavní prioritou by asi mělo být spíše vytvoření 
infrastruktury pro e‐learning a výuka pedagogů, jak je zde 
uvedeno (vhodné by byly i řádné kurzy akademické AJ), 
než ke skutečnému spuštění e‐kurzů (zde vycházím ze 

Vysvětleno.  E‐learning a moderní metody ve výuce 
jsou definovány jako cíl DZ UK. 
 
Personálních a dalších nároků 
spojených se zaváděním e‐learningu si 
je vedení fakulty vědomo. 



   

zkušeností kolegů, kteří tento cíl chtěli naplnit v průběhu 
grantu OPV, ale narazili na nepřipravenost svých 
pedagogů, technické problémy a podobně, proto tedy tato 
složka nemohla být realizována) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
E‐learning je jen podpůrný nástroj, jehož efektivita není 
uspokojivě změřena. Kvalitní e‐learning je ale náročný na 
čas nutný na přípravu, takže se nabízí otázka personálního 
a finančního zajištění. 
téma výuky on‐line musí nejprve projít akademickou 
rozpravou, a to nejen s ohledem na finanční náročnost 
technického řešení  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Domnívám se, že by část o e‐learningu bylo vhodné 
propojit s částí o uchazečích. Právě e‐learning pro 
veřejnost může být velmi dobrým krokem k přitáhnutí 
kvalitních uchazečů 

Infrastrukturu a podporu e‐learningu na 
celé UK částečně nabízí či hodlá nabízet 
RUK, FF UK tyto potřeby zohledňuje v 
podávaných projektech. 
 
 
Příprava e‐learningových kurzů pro 
veřejnost je součástí dlouhodobějších 
plánů fakulty.  

137  IT  4.1.4.  Snaha o větší rozšíření e‐learningu a o využití moderních 
metod ve výuce je jistě prospěšná, komise však 
doporučuje klást přitom důraz na školení a uživatelskou 
podporu pedagogů. Podle praktických zkušeností 
některých členů komise je práce konkrétně s Moodlem 
uživatelsky poměrně náročná, zvláště pro kolegy, kteří 
nemají s IT velké zkušenosti. 

Vysvětleno.  S uživatelskou podporou a školením 
pedagogů počítá jak DZ UK, tak i DZ FF 
UK. 

138  SK  4.1.4.  Dílčí cíl (str. 9) “FF UK bude podporovat vzdělávání svých 
pedagogů v oblasti e‐learningu a jeho metodiky.” ‐‐‐ 
Poznámka: nebude‐li tomuto bodu předcházet (mj. také) 
motivace finanční pro to, aby pedagogové s těmito 
materiály pracovali, pak může být zbytečné je v tomto 
směru chtít vzdělávat... (řešením nesjou vnitřní granty). 

Vysvětleno.  Zavedení e‐learningu do výuky a jeho 
financování je záležitostí jednolivých ZS, 
FF UK zajistí infrastrukturu a 
metodickou podporu. 



   

139  ÚSJ  4.1.4.  v této oblasti by se měly také propracovávat depozitáře, 
sdílené se studenty, kde by vyučující mohli nechávat 
materiály pro studenty, studenti své práce, v případě 
aplikace workflow též jako prostor spolupráce na 
projektech třeba v rámci seminářů. Možná formulace: „FF 
UK bude podporovat sdílení elektronických zdrojů a 
nástrojů a jejich využívání při výuce a společných 
projektech studentů“ 

Vysvětleno.  Sdílení souborů online mezi studenty a 
vyučujícími považujeme za součást cíle 
zavádění e‐learningu a moderních 
metod ve výuce. 

140  ÚČD  4.1.4.  Pokud vedení FFUK usiluje o to, aby student svého učitele 
nikdy neviděl, zaveďte E‐learnigové studium (a pak 
budovu FFUK prodejte). Tzv. E‐learninogové vzdělávání je 
naprosto slepá ulička v pedagogické praxi. Domnívám se, 
že není vhodné prosazovat na FFUK trend, který nadělá ze 
studentů a učitelů roboty! 

Vysvětleno.  Zavádění e‐learningu je fakultativní 
činnost a e‐learning zdaleka neznamená 
pouze dálkové kurzy. FF nepřestává 
klást důraz na prezenční výuku, bere se 
jako samozřejmá. 
Viz též # 142 

141  KFS, ÚČLK  4.1.4.  Dílčí cíl “FF UK bude systematicky podporovat využívání 
blended learning ve výuce.” ‐‐‐ “s přihlédnutím 
k charakteru jednotlivých oborů a možnostem jejich 
adaptability na tento typ výuky”? 

Přijato.   

142  KFS, ÚČLK  4.1.4.  Nástroj “FF UK se bude podílet na zavedení systému pro 
finanční, materiální a metodickou podporu e‐learningu na 
Univerzitě Karlově na základě celouniverzitní platformy, 
která bude vytvářet podmínky pro jeho dlouhodobý 
koncepční rozvoj.” ‐‐‐  “ač pro ni bude i nadále hlavní 
prioritou nedistanční výuka” ? 

Nepřijato.  Priorita nedistanční výuky je 
považována za samozřejmou. 

143  KFS, ÚČLK  4.1.4.  Nástroj (str. 9) “Tvorba postupů garantujících minimální 
(snad maximální, když už…) požadavky na kvalitu 
distančních prvků vzdělávání na FF UK.” 

Nepřijato.  Garantovat lze pouze minimální limity 
kvality. Maximálním se naopak meze 
nekladou. 

144  KFS, 
ÚČLK, SK 

4.1.5.  “Cíl 5: Hodnocení kvality studia” ‐‐‐ nemělo by zde být 
zdůrazněno/prosazeno, že se bude jednat o hodnocení 

Vysvětleno.  Přístup k výsledkům hodnocení bude 
diferencován analogicky ke stávajícímu 
studentskému hodnocení studia. 



   

neveřejné, které poslouží pouze vnitřním potřebám 
fakulty? 
Přidat dílčí cíl “FF UK zároveň chápe proces hodnocení 
studia zejména jako vnitřní indikátor a zamezí 
dezinterpretaci výsledků hodnocení, k níž může docházet 
formou nevhodného masivního zveřejňování výsledků.”  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Pro SK sporný bod, většina žádný problém nevidí, ale je i 
názor, že by evaluace měly být primárně vnitřní, nikoli 
volně dostupné všem na internetu. Podle tohoto názoru 
vyvolává systém frustraci pedagogů; citace: „Současná 
situace nepřispívá k onomu kýženému cíli, kterým je 
spolupracující společenství lidí, jak se praví v samotném 
DZ. Kritérium spokojenosti všech členů akademické obce 
je významné v hodnocení úrovně univerzity.“ 

145  ÚAJD  4.1.5.  Studentské evaluace obecně: 
 Mohou být evaluace reprezentativní, nejsou‐li povinné? 

A mohou  být  reprezentativní,  jsou‐li  anonymní?  A  je 
opravdu  jejich  "smysluplným  vyhodnocováním  a 
využíváním"  to, že se nevyhodnocují plošně, že k nim 
vedení  FF  nezaujímá  souhrnné  stanovisko,  že  ZS 
nedostávají jinou zpětnou vazbu než v podobě souboru 
studentských odpovědí, a že za daného stavu věcí není 
z hlediska učitelů a ZS, pokud jde o ocenění výuky, valný 
rozdíl mezi brilantními a ostatními učitelskými výkony? 

 Možnost/účelnost hodnocení studia studenty má své 
limity, což je vidět v komentářích, které bývají často 
protichůdné. Studenti mohou těžko dobře hodnotit 
výuku a obsah, když nemají srovnání (po návratu ze 

Vysvětleno.  Pedagogové hodnotí studenty 
atestacemi. K hodnocení kvality výuky 
se mohou vyjádřit v rámci evaluační 
aplikace. 
 
Samotné evaluace mají pouze pomocný 
charakter, jsou sledovány dlouhodbé 
trendy, nikoliv okamžité výkyvy. 
Analýzy dlouhodobých trendů jsou 
součástí akreditačního procesu. 



   

stáže většinou konstatují, že byli velmi dobře 
připraveni). 

  Problematická je jednosměrnost tohoto procesu: 
absence možnosti hodnotit studenty. Hodnocení 
kvality studia není nastaveno tak, aby motivovalo 
pedagogy. 

146  ÚSJ  4.1.5.  „Cíl 5: Hodnocení kvality výuky.“ Zde jde o vnitřní 
hodnocení, mělo by se to odrazit i v názvu. 

Přijato.   

147  ÚČLK, FÚ, 
ÚAJD 

4.1.5.  Nástroj (str. 10) “Obohacení hodnocení kvality vzdělávací 
činnosti studenty o nové oblasti (studijní plán, rozvržení 
studijní zátěže a kreditní systém, studijní zázemí a 
infrastruktura)” ‐‐‐  jedná se o jednoznačnou kompetenci 
základních součástí a jimi garantovaných akreditací, toto 
podle mne nepřísluší hodnotit studentům, jde o 
populismus!  
FÚ se domnívá, že studenti zejména v nižších ročnících 
nejsou schopni kompetentně posoudit studijní plán v jeho 
celku. Studijní plán včetně doporučeného průchodu 
studiem je navíc součástí schválené akreditace, jejíž 
podoba je výsledkem dnes již poměrně intenzivního 
vylaďovacího procesu v rámci FF UK a personálních a 
kapacitních možností garantujícího pracoviště. Tento cíl 
proto považujeme za nežádoucí.  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Hodnocení studijního plánu se provádí při akreditaci. 

Přijato.   

148  ÚČLK  4.1.5.  Nástroj (tamtéž) “využívání relevantních výsledků tohoto 
hodnocení” – mělo by být zcela jasně řečeno, co se myslí 
oním „využíváním“…. 

Vysvětleno  Viz 146  



   

149  ÚSJ  4.1.5.  Nástroj „Zavedení a zlepšování zpětné vazby...“. Jde o citlivý 
bod, v dané formulaci může jít až proti schváleným 
akreditacím, přitom jde primárně o odbornou debatu. Bylo 
by vhodné oddělit onu techničtější stránku od stránky čistě 
odborné/obsahové, nebo stanovit obsahové jádro, které není 
k diskusi. Je ovšem jasné, že využívání zpětné vazby je více 
než žádoucí. 

Vysvětleno.  Zpětná vazba slouží ke zkvalitňování 
realizace stávající akreditace a 
k přípravě akreditací nových. 

150  ÚČLK  4.1.5.  Nástroj “Zavedení a zlepšování zpětné vazb…. Podpora 
komunikace jak institucionální (např. vedením iniciované 
debaty), tak technické (např. možnost návazné i neanonymní 
debaty nad výsledky v elektronické aplikaci” ‐‐‐ zde bych 
navrhoval zdůraznit slovo neanonymní, anonymita, která na 
jedné straně pochopitelně zajišťuje studenta jako „slabšího“, 
se ale v okamžiku webového zveřejnění stává nebezpečným 
precedensem a jakkoli v posledku může pedagog do diskuse 
v hodnocení vstoupit a „škrtat“ nevhodné glosy, stále stojí 
před veřejností jako neanonymní tváří v tvář sérii 
anonymních glos, čili jako nahý v trní, a to není fér!. 

Vysvětleno.  Podle Řádu hodnocení výuky 
studenty  UK, čl. 6 mají studenti 
právo na anonymní hodnocení.  

151  ÚČD  4.1.5.  “Zavedení pravidelného absolventského hodnocení studia a 
důsledné využívání jeho výsledků.” To je jistě velmi ušlechtilý 
záměr: Tak ale prosím (vedení FFUK) sdělte, proč se 
zbavujete právě učitelů s velmi dobrým studentským 
hodnocení formou výpovědi ze zaměstnání! 

Vysvětleno.  Absolventské hodnocení studia 
nesouvisí se studentským 
hodnocením výuky.  
Jak již bylo řečeno výše, výstupy ze 
studentského hodnocení jsou jen 
jedním aspektem komplexního 
hodnocení pedagoga. Viz # 145 

152  KSOC, VV, 
KANPR 

4.1.5.  “Zavedení pravidelného absolventského hodnocení studia a 
důsledné využívání jeho výsledků.” ‐‐‐ Co si představit pod 
termínem důsledné? Nemůže to být interpretováno tak, že 
hodnocení absolventů se má přímo promítnout do 
pracovněprávních vztahů? V tom bych byl opatrný... 

Vysvětleno.  Důsledností se v kontextu 
absolventského hodnocení studia 
míní jeho další vytěžení pro potřeby 
fakulty, např. fundraisingu, jak je to 
běžné na západních univerzitách. 



   

153  KFS  4.1.5.  Nástroj “Obohacení hodnocení kvality vzdělávací činnosti 
studenty o nové oblasti (studijní plán, rozvržení studijní 
zátěže a kreditní systém, studijní zázemí a infrastruktura)” ‐‐‐ 
tento krok se mi zdá nebezpečný a příliš staví studenta do 
pozice klienta.. domnívám se, že toto by mělo zůstávat 
v kompetenci základních součástí a vychází z akreditace, 
která prochází několikastupňovým hodnocením 

Přijato.  Viz # 147 

154  KFS  4.1.5.  Nástroj “Zavedení lepších nástrojů na sledování trendů a 
vývoje hodnocení.“ ‐‐‐ pokud dochází k vytvoření několika 
stupňového hodnocení ‐ nemělo by se uvažovat i o 
hodnocení FF UK od pedagogů? 

Vysvělteno.  Připomínky k práci oddělení 
děkanátu je možné zasílat vedení 
fakulty. Připomínky k vedení fakulty 
jsou záležitostí fakultní samosprávy.  

155  KFS, ÚČLK,
R. Adam & 
I.Vaňková, 
J. Chromý 

4.1.5.  Indikátor “Validní systém hodnocení průběžných a 
závěrečných kvalifikačních prací” ‐‐‐ nevím, zda je tento bod 
jasný ‐ kdo tedy bude hodnotit? půjde o plošné hodnocení, 
nikoli o tradiční systém obhajob? budou se rušit tradiční 
obhajoby prací, nebo se bude obhajoba posléze evaluovat, a 
kým…?. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
není mi jasné, jak se indikátor vztahuje k příslušným cílům a 
nástrojům, a co hlavně, není mi jasné, co se pod tím skrývá: 
máme snad invalidní systém hodnocení BP/DP, nebo někdo 
naše hodnocení pokládá za nesystematické a chce ho 
standardizovat? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Není mi jasné, co to znamená. Ani mi není jasné, k jakému 
dílčímu cíli či nástroji se to vztahuje. Nemá se to spíš týkat 
plagiátorství? Bylo by dobré vyjasnit, co se tím míní. 

Vysvětleno.  Systém hodnocení průběžných a 
závěrečných kvalifikačních prací 
nemá nic společného s hodnocením 
obhajob ani se systémem obhajob. 
Tento způsob extermího hodnocení 
na fakultě již delší dobu probíhá a je 
doplňkovým ukazatelem kvality 
oboru. 

156  ÚAJD  4.1.5.  Indikátor “Míra zpětné vazby (jak dle komentářů vedoucích a 
vyučujících, tak dle trendů a vývoje).“  ‐‐‐ Mělo by jít spíše o 
přímou komunikaci – nikoliv o množství reakcí na anonymní 

Vysvětleno.  Hodnocení vzešlé z příme diskuse se 
studenty je také cenné, ale má jiný 



   

hodnocení. Když jsou studenti vyzvání k diskuzi či ke sdělení 
názorů, diskuze se příliš nerozvine. 

charakter než hodnocení anonymní. 
Oba typy je vhodné brát v potaz. 

157  ÚAJD  4.1.5.  Indikátor “Efektivní systém hodnocení výuky studenty a 
absolventy, který poskytuje informace o kvalitě a zabezpečení 
vzdělávací činnosti.“ ‐‐‐ Jak se mohou ke kvalitě a 
zabezpečení výuky vyjadřovat katedry? Jak mohou sdělovat 
své potřeby? 

Vysvětleno.  Viz # 154 

      Doktorské 
studium 

     

159  SK  4.2.1.  Mezi dílčí cíle prvního cíle by mohlo být vytvoření vlastní 
graduate school. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
„Mohli bychom se pokusit vytvořit graduate school.“ 

Vysvětleno.  Koncept Graduate School se 
částečně obsahově překrývá s 
koncepcí Centra společné výuky. 
Vytvoření Graduate school je jako cíl 
už specifikováno v DZ UK.  

160  AS FF  4.2.1.  Jak chceme měřit indikátory naplnění prvního cíle míru 
zaměstnanosti absolventů, uplatnění absolventů v 
akademické sféře a indikátor druhého cíle uplatnění 
absolventů v domácích, ale zvláště zahraničních vědeckých 
institucích? 

 Vysvětleno.  Míru zaměstnanosti absolventů 
měří MPSV. Uplatnění absolventů 
v akademické sféře je třeba sledovat 
v rámci dalšího rozvíjení práce 
s absolventy a příslušných databází. 

161  ÚČNK, VV  4.2.1.  Nástroj ”Aktivní propagace oborů doktorského studia v 
médiích, na relevantních fórech” podle našeho soudu a 
zkušeností nebude mít kýžený dopad na počty uchazečů – v 
této fázi si studenti už vybírají podle jiných kritérií než je 
reklama (např. podle odborného zájmu, věhlasu badatelů v 
daném oboru apod.) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Formulaci tohoto nástroje sice vnímáme jako adekvátní, 
avšak je‐li hlavním cílem získávání kvalitních uchazečů a v 
rámci dílčích cílů a nástrojů se k tomuto cíli přímo vztahuje 
pouze tato věta, mělo by to být dále podrobněji 

Vysvětleno a  
 
 
 
 
 
 
 
přijato. 

Z hlediska počtu zahraničních 
uchazečů je nějaká forma propagace 
nezbytnou.  
 
 
 
 
S průběžnou konkretizací nástrojů 
v aktualizacích DZ počítáme. 



   

rozpracováno v aktualizacích DZ. 
162  ÚČD  4.2.1.  str. 11, Velký problém spatřuji jako mnozí jiní a) v územní 

roztříštěnosti fakulty, b) v tom, že nemáme pracovny. Příslib, 
že „FF vytvoří strukturální zázemí jak pro individuální práci 
doktorandů, tak pro konání akcí ...", tedy neshledávám pro 
příštích pět let, na něž je záměr proponován, reálným, když 
ani zaměstnanci nemají, kromě výuky, kde pracovat. 

Vysvětleno.  V současné době probíhají 
intenzivní jednání mezi h.m. Prahou 
a FF UK a UK o dalších prostorech 
pro potřeby fakulty v centru města. 

163  KFS, ÚČLK  4.2.1.  Dílčí cíl, str. 10 “FF UK bude rozšiřovat nabídku doktorských 
studijních oborů v cizích jazycích.” ‐‐‐ „s přihlédnutím 
k charakteru a potřebám jednotlivých oborů“ ? 

Nepřijato.  Explicitním požadavkem RUK je 
dvojjazyčnost všech doktorských 
akreditací. 

164  KpV  4.2.1.  Dílčí cíl “FF UK bude rozvíjet rozličná schémata grantové 
podpory doktorandů v rámci vnitřních soutěží FF UK a UK.” ‐‐‐ 
i když je pravděpodobnost úspěchu doktorandů v soutěžích 
mimo fakultu spíše menší, není zcela nulová a bylo by 
vhodné ji též podporovat (například důrazem na vyšší 
zapojení doktorandů do týmových projektů GAČR, či do tzv. 
evropských grantů). 

Přijato.   

165  ÚAJD  4.2.1.  Dílčí cíl “FF UK bude přikládat váhu finančnímu zajištění 
doktorandů a vytváření vhodných podmínek pro jejich práci a 
odborný rozvoj tak, aby podmínky pro doktorandy byly 
srovnatelné s podporou na zahraničních univerzitách.“  ‐‐‐ Je 
nanejvýš politováníhodné, že u akademických pracovníků 
tento cíl nemáme. 

Přijato.   

166  R. Adam & 
I. Vaňková 

4.2.1.  Indikátor “Počet otevřených doktorských studijních oborů 
v cizím jazyce, zvláště v angličtině (srov. též odd. 4.1, cíl 3).” ‐‐
‐ škrtnout vyzdvižení angličtiny 

Nepřijato.  Důraz na angličtinu je součástí všech 
relevantních dokumentů týkajících 
se podpory doktorských studijních 
programů a odpovídá i jejímu 
nepopiratelnému postavení v 
mezinárodní vědecké komunitě, kde 
slouží obvykle jako lingua franca. 



   

Fakulta zároveň opakovaně 
zdůrazňuje svoji vícejazykovost a 
potřebu pěstovat i jiné světové 
jazyky. 

167  SK, R. 
Adam & 
I.Vaňková 

4.2.2.  Jak budeme určovat, jaká nakladatelství budeme za účelem 
sledování publikací studentů a postdoků jakožto jednoho z 
indikátorů třetího cíle považovat za „kvalitní“? Totéž platí pro 
indikátory prvního cíle části 4.3 Vědecká, výzkumná, vývojová 
a další tvůrčí činnost, publikace v prestižních mezinárodních 
periodicích a nakladatelských domech. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Jaká periodika a nakladatelství budou určena jako „kvalitní“? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
podle mě diskriminují obory zaměřené na domácí národní 
kulturu, dějiny apod., u nichž je domácí publikum primární 

Vysvětleno.  Posuzování kvalitních nakladatelství 
a časopisů je standardní součástí 
jakéhokoliv hodnocení publikační 
činnosti a podmínkou dalšího 
kariérního růstu badatele, ať již jde 
o grantové přihlášky, stipendia, 
konkurzy apod. 
Fakulta předem nespecifikuje 
seznam těchto periodik a 
nakladatelství, ale ponechává je 
v gesci příslušných oborových 
skupin. Publikace v národních 
jazycích jsou podporovány všude 
tam, kde to dává smysl.  

168  ÚČD  4.2.2.   Str. 11 ‐ Příslibu, že "FF dokončí elektronizaci agendy 
doktorského studia, sníží administrativní zátěž", se dokonce 
obávám. Zatím mám zkušenost, že se zátěž a byrokratická 
náročnost nejen v této sféře úřadování jednoznačně zvyšuje! 
A pokud s tímto souvisí slib, že bude "Adaptační program pro 
nové zaměstnance", pak prosím o jeho specifikaci. Pokud se 
jedná o to, že se bude muset nový pracovník zaškolit v síti 
našich sítí, úředníků atd., pak by se mělo něco dělat  

Vysvětleno.  Elektronizace agendy doktorského 
studia byla již provedena a 
jednoznačně přispěla ke snížení 
administrativní zátěže na oborech, 
kde je průběžně prováděna 
příslušná agenda. Vše je 
samozřejmě odvislé od funkčnosti 
oborových rad. 
Adaptační program s tímto bodem 
nijak nesouvisí. 

169  KFS  4.2.2.  “FF UK bude systematicky podporovat klíčové prvky v 
doktorském studiu tak, aby napomohly k úspěšnému 

Vysvětleno.  Kroky vedoucí ke zkrácení průměrné 
doby doktorského studia (7 let) byly 



   

absolvování studia v kratší době.” ‐‐‐   nemělo by být alespoň 
přibližně konkretizováno?, a “v závislosti na tématu 
disertační práce”? 

přijaty v provedené reformě 
doktorského studia. Jedná se např, 
o rozšíření standardní doby na 4 
lety, průběžnou kontrolu práce na 
disertaci, stratifikaci odměn pro 
dobré studenty atd. 

170  SK, ÚAJD  4.2.2.  Dílčí cíl “FF UK upraví rozdělování základních finančních 
zdrojů tak, aby bylo možné získávat nadstandardní finanční 
podporu na základě výjimečných odborných výsledků v 
průběhu doktorského studia.” ‐‐‐ Znovu doporučujeme 
zdůraznit nutnost podpory směřované sociálně slabším 
doktorandům. Na finanční motivaci k excelentním výkonům 
rozhodně nevidíme nic špatného, ale systém by měl být 
sociálně citlivý a reflektovat rozdíly mezi výchozím sociálním 
aj. zázemím studentů. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Pokud má student vynikající výsledky, neměl by pro něho být 
problém získat granty. Problematický může být proces 
rozhodování o tom, komu přidělit.       

Vysvětleno.  Problém sociálně slabých studentů 
je z hlediska UK zohledňován 
primárně na pregraduální úrovni. 
Pro řešení sociální situace studentů 
je určeno sociální stipendium 
přiznávané rektorem UK. Oceňování 
v rámci postgraduálního studia, 
které je již není studiem nezbytným 
pro profesionální dráhu nýbrž 
výběrovým studiem pro budoucí 
vědce, již přirozeně více reflektuje 
stránku odbornou. Doktorandi mají 
být zapojováni do výzkumných 
úkolů svých pracovišť nebo řešit 
vlastní granty např. v rámci GAUK či 
VG. Primárním zdrojem finančních 
prostředků má být spíše tato oblast.   

171  KpV  4.2.2.  Komise doporučuje v pasážích týkajících se doby studia 
pracovat s termínem „standardní doba studia“ (např. 
„úspěšné absolvování studia v kratší době“ změnit na „v 
rámci standardní doby studia“; „průběžné zkracování 
průměrné délky studia“ změnit na „průběžné přibližování 
průměrné délky studia standardní době studia“). 

Přijato.   



   

172  KFS, SK  4.2.2.  Nástroj “Vytvoření platforem setkávání a konfrontace 
výzkumných témat/témat disertačních prací blízkých oborů 
prostřednictvím studentských posterových prezentací, 
konferencí a workshopů.” ‐‐‐ je tím myšleno na rovině fakulty 
nebo kateder?  (ptám se i proto, zda bude vytvořena nějaká 
/finanční, organizační/ podpora pro jejich vznik, nebo zda by 
to mělo být součástí katederního  plánování 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
SK Souhlasí, jen se nám nezdá jasné, co si máme představit 
pod „vytvářením platforem". Mělo by jít asi zejména o 
podporu ochoty a iniciaci např. doktorských studentů, aby se 
nebáli pouštět do organizace podobných projektů a aby 
věděli, že je v tom FF UK podpoří. Rovněž je to vhodná oblast 
pro partnerskou spolupráci fakulty a některých oborových 
studentských spolků. 

Vysvětleno  Myšleno je na rovině fakulty. 
Podpora těchto aktivit stejně jako 
spolupráce se studentskými spolky 
je součástí projektových schémat 
(např. OP VVV). 
 
Platformou se míní jednak samotné 
způsoby, jakými lze studenty 
tematicky propojit, např. zadáváním 
klíčových témat k tématům disertací 
apod. Jednak se tím míní 
ustanovené formy spolupráce, např. 
prostřednictvím konference 
věnované jistému mezioborovému 
tématu. 

173  SK  4.2.2.  Nástroj “Zřízení Centra akademické angličtiny v rámci Centra 
společné výuky, které umožní zvyšovat úroveň odborného 
projevu v angličtině u doktorandů s cílem rozvíjet u nich 
vhodné publikační návyky a kontakt s mezinárodním 
odborným společenstvím.” ‐‐‐ Rozhodně souhlasíme, nemělo 
by se však zapomínat na podporu zlepšování akademického 
projevu i v dalších světových jazycích. Pro některé obory je v 
rámci odborné komunikace přinejmenším stejně zásadní 
němčina nebo francouzština. 

Vysvětleno  Centrum akademické angličtiny je 
chápáno jako první krok k celkové 
reformě společné výuky, v níž by 
měly být zohledněny i další světové 
jazyky. 

174  SK  4.2.2.  Indikátor „ Uplatnění absolventů v domácích, ale zvláště 
zahraničních vědeckých institucích.” ‐‐‐ Jak to plánujeme 
zjišťovat? A co je to vůbec „uplatnění“ – zaměstnanecký 
poměr, nebo třeba krátkdobá administrativní výpomoc? 
Dále: Není v kontextu významné reformy doktorského studia 

Vysvětleno  Zjištování bude probíhat na bázi 
kvalitnější práce s absolventy a s 
databází absolventů, přičemž 
uplatněním se míní vědecká nebo 
pedagogická činnost na vysoké škole 
nebo odpovídající instituci. 



   

doba platnosti DZ příliš krátká na to, aby to mohlo fungovat 
jako spolehlivý indikátor? 

Práce s databází je záležitostí 
dlouhodobou, první kroky k ní ale 
musí být uskutečněny již v tomto DZ 
a měly by se již částečně projevit. 

175  ÚAJD  4.2.2.  Indikátor „Růst stipendií doktorandů a jeho struktura ve 
vztahu k jejich kvalitě.“ ‐‐‐ Jak a kdo bude měřit kvalitu 
doktorandů? Je tento systém založen na nyní zaváděném 
odstíněnějším hodnocení doktorandů školiteli? 

Vysvětleno.  Je to jak řečeno, tj. diferencované 
hodnocení doktorandů má přispět k 
měření jejich kvality. 

    Vědecký, 
výzkumná , 
vývojová a 
další tvůrčí 
činnost 

     

177  VV    V oddíle „4.3 Vědecká, výzkumná, vývojová a další tvůrčí 
činnost“ by bylo vhodné přiměřeně akcentovat také 
uměleckou činnost, která je v předloženém materiálu spíše 
upozaděna (srov. např. Registr uměleckých výstupů atp.). 

Přijato.   Obecně připomínku přijímáme, 
nicméně je třeba zdůraznit, že z 
hlediska finančních objemů a profilu 
FF UK je RUV záležitostí doplňkovou. 

178  SK  4.3.  “Cíl 1: Filozofická fakulta hraje vůdčí roli mezi humanitními 
fakultami v České republice a je respektovanou evropskou 
vědeckou výzkumnou institucí” ‐‐‐ K „vůdčí roli“ toho v 
následujících dílčích cílech, nástrojích a indikátorech mnoho 
není (není‐li slovem „vůdčí“ míněno „nejlepší“). 

Vysvětleno.  Slovem vůdčí  je míněno také 
nejlepší, ale je použité i v kontextu 
určování trendů ve vědě a výzkumu 
(jak je popsáno v prvním dílčím cíli). 

179  SK, ÚAJD  4.3.1.  Dílčí cíl “FF UK zajistí, aby obory na ní pěstované pracovaly 
v rámci evropských a světových standardů.” ‐‐‐ Co je tím 
míněno? (Je možné si pod tím představovat plat ca. 1000 
EUR/měs pro odborníka na 1,0 úvazek?) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Zde není jasné, zda jde požadavek na obory nebo slib, že 
budou mít evropské podmínky.  Které nástroje a indikátory 
k tomuto směřují?  

Vysvětleno.  Tento bod se primárně týká úrovně 
a kvality vědecké činnosti. Nelze 
předpokládat, že by zvýšení 
prostředků za vědeckou činnost bylo 
možné bez splnění příslušných 
vědeckých standardů, jak je 
zmíněno (viz třetí nástroj). 



   

Nicméně za odpovídající plat, 
kterého by měl dosáhnout 
zaměstnanec FF UK, považujeme 
alespoň průměr UK.   

180  AS FF  4.3.1.   Strukturální projekty atd. není nástroj, ale jejich “příprava a 
podávání” je 

Přijato.   

181  KFS, ÚČLK, 
KpV, 
Ediční 

4.3.1.  Dílčí cíl (str. 12) “FF UK při vědomí šíře svého oborového 
záběru bude podporovat mezioborovou a mezinárodní 
spolupráci při výzkumných aktivitách a projektech, a to uvnitř 
fakulty, v rámci univerzity i s partnerskými institucemi 
(vysokými školami, ústavy AV ČR) a zahraničními 
institucemi.” ‐‐‐ Přidat dílčí cíl “FF UK bude jako vhodný 
nástroj pro prezentaci svých vědeckých a výzkumných 
výstupů nadále rozvíjet úspěšnou ediční činnost fakulty a 
prostřednictvím vydavatelství podporovat fakultní ediční 
řady a časopisy, a to s důrazem na Open Access.” 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
materiál postrádá mnohé důležité aspekty života fakulty, 
např. ediční činnost a její rozvoj. 

Částečně 
přijato. 

Ediční činnost a její rozvoj bude 
přidána, nicméně z hlediska oblasti 
vědy, v níž je takto traktována, se 
jedná o záležitost dvojsečnou, neboť 
zaměstnanecká publikační činnost 
ve vlastním nakladatelství je často 
hodnocena negativně (jak 
grantovými agenturami, tak 
schématy hodnocení, viz IPN). Je 
proto jednak třeba dbát na silný 
poměr mimofakultních autorů, 
jednak na řádnou recenzní činnost.  

182  SK, ÚAJD  4.3.1.  Nástroj (str. 13) “Vytvoření systému organizace FF UK 
překračujícího běžné oborové členění směrem k projektově 
orientované spolupráci (srov. cíl 2).” ‐‐‐ SK vidí toto místo 
jako rizikové: Snaha o vytvoření organizační infrastruktury 
umožňující průnik mezi obory v rámci projektové práce by 
rozhodně neměla vést k přestavbě stávající organizační 
struktury fakulty (už jen protože funkční a promýšlené 
oborové členění je důležité pro zajištění ostatních klíčových 
funkcí fakulty). Příliš jednoznačné upřednostňování 
projektové práce může být také pro některé menšinové 
specializace likvidační a ne vždy musí vést k posílení kvality 

Vysvětleno.  Organizace vědecko‐pedagogických 
institucí na projektové bázi jako 
paralelní organizace k členění 
fakulty do kateder a ústavů je zcela 
běžná na zahraničních univerzitách 
a neplyne z ní žádné nebezpečí pro 
chod fakulty. Ba naopak, tato 
organizace představuje otevřený 
systém umožňující plodná a 
nečekaná propojení jednotlivců a 
týmů nezávisle na příslušnosti k 



   

výzkumu (tlak na zapojení do projektů může zapříčinit 
neúměrné soustředění na finančně výnosné projekty a ‐ při 
rozhodování o odborných prioritách ‐ upřednostňování 
konjunkturních motivací před motivy spojenými čistě s 
odborným přínosem dané aktivity). 
(+ Místo „překračujícího“ spíše „doplňujícího“.) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
a co si má akademická oblast přesně představit pod 
formulací [tohoto nástroje]? Tato konkretizace je zásadně 
důležitá i pro působnost DZ navenek, je‐li v něm oborová 
rozmanitost objektivně traktována jako rys kladný i 
problematický zároveň. Půjde o jiný systém vnitřní 
organizace FF UK? 
Jak je promyšleno/plánováno zabezpečení veškerého objemu 
činností směřujících na/vycházejících ze ZS při zapojení 
špičkových pracovníků do projektů center, je‐li třeba zároveň 
počítat s dlouhodobým nedostatkem kvalifikovaných kádrů, 
navíc připravených pracovat za současných materiálních 
podmínek? 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
není jasné, co se tímto nástrojem míní. Během diskuse byla 
zmíněna „centra“, aniž by bylo zřejmé, o jaká jde, jak fungují, 
jaké mají mít do budoucna kompetence – není jasný vztah 
center a základních součástí, atd. V tomto ohledu je pouhé 
konstatování nástroje „systému organizace“ nebezpečnou 
tezí, pod kterou si lze představit cokoliv. Velmi se proto 
přimlouvám za projasnění tohoto pojmu a přístupu – 
představy – vedení fakulty 

oboru či katedře. Výhody této 
organizace se na fakultě již projevily 
v rámci některých VVZ, především 
ale při řešení projektů v rámci 
mezinárodních grantových schémat, 
která jsou mimořádně náročná na 
přípravu a příslušné know‐how. 
Jelikož na FF je většina takovýchto 
grantů řešena fakticky z iniciativy 
několika málo mimořádně aktivních 
jednotlivců (což je při ca 700 
zaměstnancích žalostně málo), je 
žádoucí vytvářet větší projektové 
skupiny, které primárně monitorují 
aktuální výzvy a koordinují týmy, 
které se pak podílejí na přípravě 
přihlášek. Příslušné projektové 
skupiny pak mohou samy vstupovat 
do větších – typicky strukturálních – 
projektů jako je OP VVV a podílet se 
na definici příslušného VaV centra a 
jeho dalšího rozvoje. Ustanovení 
center, jak je v dokumentu zmíněno, 
je takto primárně projektového 
charakteru, a je proto zbytečné a 
”nebezpečné” u něj plánovat v 
dokumentu typu DZ konkrétní 
strukturu. Tu je třeba ustanovovat 
postupně, na bázi dílčích úspěchů a 
dalších příležitostí typu pokračování 



   

PRVOUK, reformy společného 
základu, atd., což bude vždy 
zohledněno v patřičné aktualizaci. 

183  KFS  4.3.1.  Indikátor “Počet publikací v prestižních mezinárodních 
periodicích a nakladatelských domech a jeho vývoj.” ‐‐‐ české 
z toho zcela vypadávají? 

Vysvětleno.  Pro účely hodnocení kvality vědecké 
činnosti typu IPN, stejně jako pro 
zapojení fakulty do mezinárodních 
grantových schémat, je publikace v 
mezinárodních periodicích a 
nakladatelstvích zcela zásadní, a 
musí proto hrát roli indikátoru. 

184  ÚSJ  4.3.1.  Indikátory: ke zvážení je zařadit i články společně se 
zahraničnímodborníky, což vede k posilování mezinárodních 
vazeb, možná to i časem povede k překonání bludu, že článek 
v humanitních vědách nemůže vzniknout ve spolupráci. 

Přijato a 
vysvětleno. 

Tuto připomínku je vhodné zařadit 
také proto, že počet článků se 
zahraničními odborníky je jeden z 
indikátorů vědeckých výzev OP VVV. 

185  ÚSJ  4.3.1.  Indikátor „Počet otevřených mezinárodních výběrových 
řízení“: dle naší zkušenosti (2 výběrová řízení) není rozdíl 
mezi normálně vypsaným výběrovým řízením a 
mezinárodním. Jde jen o jeho publikaci v cizím jazyce? 

Vysvětleno.  Nejde jen o publikaci v cizím jazyce, 
ale i o rozšíření inzerátu na 
relevantních zahraničních fórech. 

186  ÚAJD  4.3.1.  Indikátor „Kvalifikační struktura akademických pracovníků 
zajišťující udržitelný rozvoj jednotlivých oborů směřující k 
excelenci.“ ‐‐‐ Znamená to nezvyšování kvalifikace, pokud to 
není nezbytně nutné, jak vyplývá i ze mzdového předpisu?  
Setrvání u stavu, kdy mzdový předpis neumožňuje 
reflektovat zvyšování kvalifikace (zejména pro AP3 a AP4)? 

Vysvětleno.  Kvalifikační struktura a příslušný 
postup budou ošetřeny v 
připravovaném kariérním řádu. 

187  ÚRS  4.3.2.  Dílčí cíl „FF UK připraví strategii pro zapojení do evropských 
operačních programů a s ní související ustavení výzkumných 
center.” ‐‐‐ V textu je tomuto tématu [výzkumných center] 
věnována jen kratičká pasáž (s. 14). To je na jednu stranu 
pochopitelné, protože vznik center je vázán na úspěch 
projektových žádostí, na druhé straně jde o významný nový 

Vysvětleno.  Viz také # 182. 
Platí i nadále, že základní součást 
bude klíčovou organizační 
jednotkou, zásadní pro organizaci 
výuky a mnoha dalších aktivit 
fakulty. Výzkumná centra mají 



   

prvek v organizaci života fakulty. Domníváme se proto, že by 
měl být jasně a explicitně vysvětlen vztah mezi těmito centry 
a stávající organizační strukturou (základními součástmi). 
ÚRS považuje základní součástí za klíčovou organizační 
jednotku, zásadní pro organizaci výuky a mnoha dalších 
aktivit fakulty, proto podporuje jejich významnou roli i v 
budoucnu. 

projektový charakter a jako taková 
musí jít napříč základními 
součástmi, tj. jsou otevřená všem 
jejich pracovníků, kteří splňují jisté 
odborné kvality a mohou přispět k 
příslušnému tématu. 

188  ÚSJ  4.3.2  Indikátory: bylo by asi vhodné srovnat váhu domácích a 
zahraničních grantů (u domácích se eviduje podání i získání, 
u obtížněji podatelných zahraničních je registrováno jen 
získání projektu). 

Přijato.   

189  KSOC  4.3.2.  „Cíl 2: Filozofická fakulta má vytvořen systém dlouhodobé 
podpory vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti” ‐‐‐ Tady mi 
připadá, že jsou prohozeny dílčí cíle a nástroje. Většina toho, 
co se nyní objevuje v "Dílčích cílech" jsou de facto konkrétní 
nástroje, které mají sloužit k obecnějším důsledkům jaké jsou 
nyní uvedeny pod bodem "Nástroje". Nebo tomu celému 
možná jen nějak špatně rozumím... 

Vysvětleno.  Viz # 17 

190  VV  4.3.3.  „Cíl 3: Filozofická fakulta přispívá k řešení aktuálních 
celospolečenských problémů a přenáší výstupy své 
vědeckovýzkumné práce do společnosti“ ‐‐‐ doporučujeme 
doplnit další dílčí cíl včetně nástrojů a indikátorů – konkrétně 
takto: 
„Emancipovat aktivity akademiků a studentů v rámci 
,veřejného přesahuʻ (outreach) ve vztahu k vědeckým 
výsledkům. 
Nástroj: Vnitrofakultní evaluace výkonu pracovníků FF UK ve 
vědě i ,veřejném přesahuʻ. 
Indikátor: Konkrétní výroční evidence výstupů ,veřejného 
přesahuʻ.“ 

Přijato   



   

191  VV  4.3.3.  Dílčí cíl (str. 15) „FF UK bude podporovat spolupráci 
s veřejnou správou, neziskovou sférou, legislativní a soudní 
praxí, kulturními institucemi a dalšími subjekty“ – zde 
doporučujeme zvážit konkretizaci např. podpory spolupráce 
zvláště s veřejnou správou a neziskovou sférou, a rovněž 
konkretizaci systému podpory pro spolupráci studentů, 
akademických a vědeckých pracovníků s komerční sférou. 

Vysvětleno.  Vzhledem k vysokému stupni 
závislosti tohoto typu spolupráce na 
okamžitých příležitostech 
nepovažujeme další konkretizaci za 
vhodnou. 

192  VV  4.3.3.  Dílčí cíl „FF UK aktivně vstupuje do celospolečenských debat a 
přispívá k rozvoji a upevňování svobody v naší společnosti“ – 
vzhledem k jeho prvořadé důležitosti by bylo vhodné tento 
dílčí cíl zařadit na první místo v seznamu dílčích cílů, případně 
by mohl být použit i jako motto celého předloženého 
materiálu. Aktivní vstupování do celospolečenských debat a 
upevňování svobody a vůbec přispívání k řešení 
celospolečenských problémů by mělo být v textu podrobněji 
rozvedeno. Může mít různé formy, od popularizace vlastního 
oboru v rámci řešení nějakého problému až po „službu obci“ 
veřejným angažmá, v němž se akademici a studenti opírají o 
svoje expertní vědění a hájí kritické myšlení a racionalitu 
proti povrchnosti, stejně jako morální, kulturní či např. 
přírodní hodnoty umožňující smysluplný život v budoucnosti. 
Fakultě by mělo jít o obnovu autority veřejného intelektuála, 
přestože (resp. právě proto, že) je v českém diskurzu již 
samotný pojem intelektuál zdiskreditován.  
Nemělo by zároveň zůstat u proklamace, tento akcent by se 
měl promítnout i do nástrojů, např. takto: 
1) Vytvoření fakultní infrastruktury (úředního, technického 
atp. aparátu), která napomůže při pořádání nejrůznějších 
veřejných debat a dalších akcí pro veřejnost. 

Vysvětleno a 
částečně 
přijato 

K návrhům: 1) částečně včleněno do 
nástroje 1, částečně v něm již 
obsaženo 2), 3) zohledněno 
v nástrojích v cíli 3, 4) přijato 



   

2) Hodnocení veřejných (neodborných) výstupů ze strany 
fakulty. Nemělo by být pouze kvantitativní à la RIV, může mít 
i symbolický charakter (např. každoroční cena za významný 
počin ve veřejném prostoru). 
3) Ve výjimečných případech také velkorysejší podpora 
dlouhodobě veřejně aktivních a viditelných lidí (sabatikl, 
tvůrčí volno atp.). 
4) Vedení studentů (a zejména doktorandů) k vnášení výše 
zmíněných hodnot do širší společnosti. Snaha stát se znovu 
intelektuálním centrem by se mohla promítnout i např. do 
akreditací doktorského studia. 

193  J. Jehlička  4.3.3.  Dílčí cíl “FF UK jakožto účastník společenského a komunitního 
života hlavního města a celého regionu bude aktivně hájit 
zájmy své akademické obce ve vztahu k ostatním institucím a 
komunitám v tomto prostoru.” ‐‐‐ co to znamena? Nemela by 
fakulta hajit zajmy "lidstva" v ramci "humanity a tolerance" z 
preambule? 

Vysvětleno  Tímto bodem je v DZ reflektována 
také role fakulty jako součásti města 
a pozice v něm, např. s ohledme na 
využití budov, oživení města atd. 

194  SK, VV  4.3.3.  Nástroj “Vybudování a rozvoj infrastruktury zaměřené na 
spolupráci s médii a vstupování FF UK do veřejného 
prostoru.“ ‐‐‐ SK podporuje a konstatuje, že v oblasti 
profesionální spolupráce s médií má FF UK stále mezery 
navzdory personálnímu posílení Referátu vnějších vztahů. 
Chybí jasná koncepce vnějších vztahů. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
VV: u formulace „vstupování FF UK do veřejného prostoru“ 
doporučujeme heslovitě specifikovat (a tím zvýraznit) tři až 
pět hlavních způsobů onoho „vstupování“ (v DZ FF UK jsou 
většinou obsaženy, ale na různých místech a 
nehierarchizovaně). Možné specifikace: 

Přijato   



   

1) mediální výstupy (vyjádření pro televizi, rozhlas, celostátní 
deníky atp.) 
2) účast na veřejné debatě (veřejné přednášky a kulaté stoly, 
kulturní periodika atp.) 
3) popularizace vědy (popularizační pořady v médiích, akce 
pro veřejnost typu výstavy, workshopy atp.) 
4) umělecká činnost 

195  VR FF  4.3.3.  Dílčí cíl „FF UK bude podporovat rozvoj studia strategických 
regionů v kontextu humanitních věd.” ‐‐‐ mělo by být rovněž 
podrobněji vysvětleno, aby nezůstával u obecné teze, 
jakkoliv je to součástí DZ a chápu míru obecnosti. 

Částečně 
přijato. 

Podpora rozvoje se bude soustředit 
mj. kolem dále profilovaného Centra 
pro studium strategických regionů, 
jehož prostřednictvím již bylo např. 
započato jednání s AV ČR ohledně 
společného postupu vůči RVVI či 
zahraničním univerzitám. Jde 
především o vytvoření plaformy či 
platforem, které učiní FF UK 
čitelnou vůči partnerům a dovolí jí 
přizpůsobit se aktuální situaci ve 
společnosti a vědě. Podobná centra 
a platformy na FF UK již existují, aniž 
by měla striktně stanovenou 
strukturu či byla zásadně zakotvena 
ve fakultních dokumentech. 

196  VR FF  4.3.3.  Nástroj „Vytvoření systému organizace FF UK překračujícího 
běžné oborové členění směrem k projektově orientované 
spolupráci“‐‐‐ není jasné, co se tímto nástrojem míní. Během 
diskuse byla zmíněna „centra“, aniž by bylo zřejmé, o jaká 
jde, jak fungují, jaké mají mít do budoucna kompetence – 
není jasný vztah center a základních součástí, atd. V tomto 
ohledu je pouhé konstatování nástroje „systému organizace“ 

Vysvětleno.  Viz # 182 



   

nebezpečnou tezí, pod kterou si lze představit cokoliv. Velmi 
se proto přimlouvám za projasnění tohoto pojmu a přístupu 
– představy – vedení fakulty 

197  SK  4.3.3.  Dílčí cíl (str. 15.) „FF UK je zakotvena primárně v oblasti 
základního výzkumu, zároveň však bude podporovat 
aplikovaný výzkum u těch oborů, které pro to mají přirozené 
předpoklady.” ‐‐‐ Bylo by na místě znovu zdůraznit učitelské 
obory (jako jednu z dlouhodobých priorit fakulty). 

Vysvětleno.  Je nyní dostatečně akcentováno ve 
vlastním pododdílu DZ. 

198  ÚČD  4.3.3. ???  “zvýšit počet podaných a získaných projektů”: Jistě, ale 
nejdříve je třeba zlikvidovat tzv. výpalné! 

Vysvětleno.  Je‐li výpalným myšlena tzv. režie, 
pak platí, že tento typ nákladů se 
přirozeně váže ke grantové činnosti 
a s problematikou DZ nijak 
nesouvisí. Výše režie je určována 
příslušným poskytovatelem, tj. není 
na něm nijak vynucována, a nemusí 
být tedy ani likvidována. 

199  SK  4.3.3.  Indikátor „Počet veřejných debat za účasti politiků a veřejných 
osobností, v nichž FF UK aktivně vystupuje a působí.”  ‐‐‐   SK 
nesouhlasí  a  považuje  za  potenciálně  velice  nebezpečné. 
Nestavíme se a priori negativně k účasti politiků na debatách 
pořádaných FF, ale množství nemůže být  indikátor;  leckterý 
politik by rád šel prezentovat svoje pochybné postoje na půdu 
FF.  
Zároveň ale platí, že FF UK by měla být aktivním činitelem a 
iniciátorem veřejného  dění a "idea‐makerem" současné 
společnosti. Měla by vystupovat aktivněji i v debatích mimo 
fakultu a vytvářet prostředí pro ty, kdo nejsou slyšet. 

Vysvětleno.  FF UK jakožto společenská a veřejná 
instituce musí vést dialog se všemi 
společenskými institucemi včetně 
státní správy a politické 
reprezentace. Rozhodně ale 
nehodlá podporovat politickou 
prezentaci konkrétních politiků a 
stran, což jsou ale zcela triviálně dvě 
zcela odlišné aktivity. 

    Společenství 
lidí 

     



   

201  KFS  4.4.  “Fakulta jako společenství lidí” ‐‐‐ nebylo by vhodné 
následné dva body spojit do jednoho, který by se věnoval 
infrastruktuře? 

Nepřijato.  DZ FF kopíruje strukturu DZ UK, tedy 
i členění na hlavní kapitoly. 

202  SK  4.4.  „Hlavní priorita DZ FF UK: Fakulta je společenstvím studentů, 
akademických a vědeckých pracovníků, dalších zaměstnanců, 
absolventů a přátel, která je ve své různorodosti jednotnou a 
hrdou  součástí  Univerzity  Karlovy  v  Praze.  Zároveň  je  na 
mnoha  osách  součástí  české  společnosti.“  ‐‐‐  Poslední  věta 
není  smysluplná  (je  tautologická):  FF  UK  přece  nemůže 
(existuje‐li) nebýt součástí české společnosti. Nechápeme ani 
spojení „na mnoha osách“. 

Přijato.   

203  ÚČD  4.4.  Bodům v oddíle věnované společenské soudržnosti FF (4.4.) 
příliš nerozumím – nevidím totiž prostor pro rozvíjení vědomí 
sounáležitosti s fakultní obcí. Vyučující jsou pracovně velmi 
vytíženi (vzhledem k finanční situaci zaměstnaní i mimo FF), 
nemají kde sedět, často ve stísněných prostorách i vyučují. 
Bylo by samozřejmě žádoucí, aby se zaměstnanci s institucí 
ztotožnili, „bojovali“ za ni, což je proces dlouhodobý a zatím 
nevidím ani jeho počátek, respektive podmínky k jeho klíčení.

Vysvětleno   Potřebu změny nepříznivé situace si 
vedení uvědomuje, proto je toto 
téma zařazeno do DZ. Ve vztahu k 
prostoru viz # 162 

204  ÚČD  4.4.1.  „CÍL 1: Na Filozofické fakultě existuje svoboda, otevřená 
komunikace a sounáležitost mezi lidmi, kteří zde působí“  ‐ 
Pokud to nemá znít jako pouhá fráze, mělo by i vedení 
odstranit „skrytou“ či jinou neprůhlednou komunikaci a ve 
svých rozhodnutích se opírat především o konsensus a 
nespravovat fakultu jen za pomocí „opatření děkana“ 

Vysvětleno  Zlepšení způsobu komunikace v 
rámci akademické samosprávy a 
akademické obce je jednou z priorit 
DZ (poslední dva body v cíli 1). 
Vedení fakulty se snaží podporovat 
další formy otevřené komunikace, 
např. pravidelné setkávání s 
akademickou obcí, nebo formou 
celofakultních diskusí klíčových 
dokumentů a reforem a jejich 



   

podrobných vypořádávání (např. 
reforma doktorského studia, apod.). 

205  KSOC  4.4.1.  Nástroj “Lepší využívání možností informačních technologií 
pro komunikaci uvnitř fakulty.” ‐‐‐ Co to znamená? Co si pod 
"lepším" představit? Ostatně, "lepší využívání" je spíše cíl.. 

Vysvětleno  Jedná se o lepší využívání již 
existujících technologií, jejichž cílem 
je lepší komunikace. 

206  KSOC, VV  4.4.1.  Indikátor “Zvýšená informovanost o dění na fakultě i 
univerzitě.” ‐‐‐ Toto je cíl, nikoli indikátor. Zde není vůbec 
jasné, jak bude zvýšení informovanosti zjišťováno, což by 
právě úroveň indikátoru měla definovat. 

Vysvětleno.  Zvýšením se nemyslí proces, ale 
výsledný stav. Zvýšení 
informovanosti bude zjišťováno 
např. podle odezvy relevantních 
adresátů poskytnutých informací. 

207  SK  4.4.1.  Indikátor “Počet podpořených studentských spolků a dalších 
zájmových uskupení a aktivit.” ‐‐‐ Kvantitativní hledisko 
nemůže být relevantním indikátorem. Navíc z formulace není 
vůbec jasné o jaký typ podpory se jedná: finanční, 
propagační, technickou a logistickou (poskytnutí zázemí)? 
Dále: existuje řada studentských spolků, které přímou 
fakultní podporu využívají jen ve specifických situacích a v 
omezené míře: přirozeně by tak o nich ve vztahu k fakultě 
nemělo být uvažováno v kontextu čerpání (ať již jakékoliv) 
podpory, nýbrž spíše jako o partnerech v uskutečňování 
konkrétní činnosti a dosahování vytyčených cílů. 

Vysvětleno.  Kvantitativní hledisko je relevantní, 
ale není jediné, protože fakulta 
podporuje pouze vybrané spolkové 
aktivity, forma podpory je přitom 
různá – podle potřeb konkrétního 
spolku a aktivity (finanční, 
propagační, technická a logistická). 

208  SK  4.4.1  Indikátor “Rostoucí počet studentů zapojených do 
dobrovolnické práce.” ‐‐‐ Je dobře že vznikl celofakultní 
dobrovolnický program; zároveň ale upozorňujeme, že zanesl 
do systému určitou nevyváženost: systém, v němž jsou  
gratifikování pouze studenti zapojení do celofakultního 
programu, je nespravedlivý vůči ostatním studentům 
zapojeným do dalších „dobrovolnických“ činností (např. do 
činnosti studentských spolků nebo zajišťování a vylepšování 
odborného či technického provozu svých katedery). 

Vysvětleno.  V DZ takto úzce dobrovolnická práce 
definována není, současný 
dobrovolnický program nevyčerpává 
všechny formy dobrovolnictví, rozdíl 
je v oblasti pomoci celofakultní proti 
té vázané na konkrétní katedru. 
Podpora celofakultních 
dobrovolníků cílí na povzbuzení 
soudržnosti fakulty jako celku. 



   

Zároveň budeme hledat vhodné 
formy gratifikace všech 
dobrovolnických aktivit. 

209  SK  4.4.1.  Indikátor “Rozšiřující se nabídka služeb pro studenty se 
specifickými potřebami.” ‐‐‐ Nemohla by se podpora týkat i 
sociálně znevýhodněných studentů?  

Vysvětleno.  Počítáme se zapojením do 
univerzitního programu pro sociálně 
znevýhodněné studenty např. v 
rámci OP VVV. 

210  SK  4.4.2.  Indikátor “Provedené podrobné zmapování pracovišť a 
pozic.“ ‐‐‐ Nerozumíme 

Vysvětleno.  Týká se primárně servisních 
pracovišť děkanátu a knihovny.  
Bude provedeno podrobné 
zmapování jednotlivých pozic a jimi 
vykonávaných úkolů, aby bylo 
možno efektivně řídit personální 
strukturu děkanátu a knihovny. Na 
úrovni ZS půjde především o 
sjednocení terminologie pro 
označování jednotlivých pozic a 
druhů práce uváděných v 
pracovních smlouvách.  

211  ÚČD, 
ÚAJD, J. 
Jehlička 

4.4.2.  „Cíl 2: Filozofická fakulta bude zlepšovat podmínky pro 
všechny zaměstnance a vytvářet vhodné prostředí jak pro 
zabezpečení jejich pracovních povinností, tak i pro svobodu 
bádání, výuky a seberealizace.“ ‐‐‐  Pokud to opět nemá znít 
jen jako fráze, pak je třeba velmi rychle zlepšit materiální 
podmínky prosté existence učitelstva na FFUK. Zcela 
konkrétně: Tento cíl nelze naplnit, pokud nelze vstoupit do 
„své“ pracovny i mimo svoji výuku! A hlavně prosím ‐‐
   neimplementujte žádnou sadu dalších pracovněprávních 
předpisů (s. 16). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  K prostoru viz # 162. 
 
Formulace “dle svých možností” je 
implicitně přítomna I v ostatních 
sekcích DZ, vzhledem k citlivosti 
mzdových otázek je zde zmíněna 
explicitně. 
 
Fakultní školka byla již před několika 
lety vyhodnocena jako ekonomicky 
a organizačně‐právně nerealistické 



   

Pouze v tomto bodě v celém dokumentu se fakulta limituje 
„dle svých možností“ – v jiných bodech, které také budou 
nákladné, tato obranná formulace není. Stejně tak působí 
zvláštně, vyskytuje‐li se mezi nástroji a indikátory zlepšování 
podmínek pro všechny zaměstnance (Cíl 2, s. 16) růst mezd 
až na posledním místě. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
v souvislosti i s částí o infrastruktuře: servis pro zaměstnance-
rodiče: fakultní školka, přebalovací koutky na hlavní budově

řešení. Přebalovací koutky jsou na 
hlavní budově (např. v dětském 
koutku). 

212    4.4.2.  výhrady vůči jakékoli "systemizaci pozic"  Vysvětleno.  Nejde o systemizaci akademických 
pozic ve smyslu fuknčních míst, ale 
o popsání pesonálních nároků, 
pracovních úkolů a z toho 
plynoucích mzdových nákladů.  
Viz # 210. 

213  ÚČD  4.4.2.  Nástroje, str. 16 ‐ Zásadní problém pak dále spatřuji v 
podfinancovanosti akademických pracovníků. Musíme si 
jinde vydělávat na to, abychom na FF mohli pracovat. Pokud 
si je vedení fakulty vědomo tohoto handicapu, pak je 
příslib:"Hledání vnitřních i externích zdrojů pro zvyšování 
mezd" příliš nekonkrétní, nicneříkající.  

Vysvětleno.  Konkrétní zdroje jsou zmíněny v 
jiných částech dokumentu. 

214  KFS, ÚČLK  4.4.2.  Cíl “FF UK vytvoří zdravou a dlouhodobě perspektivní 
strukturu akademických pracovišť, která umožní kvalifikační a 
kariérní růst jednotlivých pracovníků.” ‐‐‐ bylo by úžasné, 
nemělo by však být konkretizováno? Bylo by třeba doplnit: 
jakým způsobem, jakými postupy a prostředky 

Vysvětleno.  Cíl je řešen dílčím způsobem v rámci 
připravovaného Kariérního a 
atestačního řádu. 

215  J. Jehlička  4.4.3.  Dílčí cíl “FF UK bude vytvářet prostor pro setkání a spolupráci 
jednotlivců z různých oblastí, jejichž působení a zájmy ve 
veřejném prostoru – zejména prosazování myšlenek svobody, 
tolerance a humanismu – jsou nám společné, a bude vahou 
své prestiže vytvářet kritickou odezvu společenským a 

Vysvětleno.  Příslušné cíle a nástroje jsou 
obsaženy v jiných částech 
dokumentu. 
Cíl 3,  



   

politickým debatám, jež určují tvář našeho kontinentu na 
dekády dopředu.” ‐‐‐ Tohle by nemelo byt takto podivne 
prilepene tady, ale mel by to byt samostatny cil s vlastnimi 
nastroji (prednasky, tiskova prohlaseni, aktivni zapojeni do 
verejnych debat, poskytovani sluzeb pro znevyhodnene 
skupiny pro bono etc etc.). 
Hlavne ze se v preambuli sermuje s humanitou a toleranci ‐ 
pak o tom nikde nepadne zminka... 

Nástroj 1:  Vybudování a rozvoj 
infrastruktury zaměřené na 
spolupráci s médii a vstupování FF 
UK do veřejného prostoru; 
Nástroj 4: Popularizace vědních 
disciplín souvisejících se společností 
a společenskou rolí FF UK, podpora 
veřejných vystoupení zástupců 
těchto oborů ke společenským a 
politickým otázkám;  
Indikátor 3:  Počet popularizačních, 
osvětových či didaktických výstupů 
(překlady, učebnice apod.) a 
kulturních akcí či aktivit (výstavy, 
koncerty) realizovaných 
zaměstnanci FF UK.  

216  AS FF  4.4.5.  chybí strategie řešení prostorové nedostatečnosti pro 
běžná pracoviště 

Vysvětleno.  Viz # 162 
Řešení prostorové nedostatečnosti 
je dílčím způsobem řešeno v rámci 
stávajících jednání mezi hl.m. 
Prahou a UK. Zlepšení lze očekávat 
především v souvislosti se 
zprovozněním objetů v Opletalově 
ulici. 

    Zabezpečení 
činnosti 

     



   

218  KFS  4.5.  HLAVNÍ PRIORITA DZ FF UK: FAKULTA JE SILNOU SOUČÁSTÍ 
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE S MODERNÍM ŘÍZENÍM, 
EFEKTIVNÍM HOSPODAŘENÍM A KVALITNÍ 
INFRASTRUKTUROU. ‐‐‐ v tomto bodě by se mi zdálo dobré 
opatrněji formulovat dílčí cíle ‐ DZ je v této části poměrně 
konkrétní, avšak nelze předjímat technologický a technický 
vývoj.. 

Vysvětleno.  Konkrétní trendy technologického a 
technického vývoje budou dle 
potřeby zohledněny v každoročních 
aktualizacích DZ. 

219  ÚAJD  4.5.1.  Dílčí cíl (str. 18) „Zavedení angličtiny jako plnohodnotného 
pracovního jazyka na všech relevantních řídících a 
administrativních pozicích“ ‐‐‐ Angličtina jako cizí jazyk 
nemůže být plnohodnotným pracovním jazykem, nanejvýš 
jen „dorozumívacím pracovním jazykem“. Česko‐anglická a 
anglicko‐česká administrativní terminologie v akademické 
sféře nebyla dosud zpracována, je nevyvinutá, neustálená a 
nejednotná. 

Částečně 
přijato a 
vysvětleno. 

Pracovním jazykem rozumíme 
schopnost praktického 
každodenního dorozumění s cizinci 
nekomunikujícími česky. 

220  ÚAJD  4.5.1.  Indikátor “Překlady předpisů, informačních a orientačních 
systémů do angličtiny.” ‐‐‐ Je toto opravdu zapotřebí provést 
takto důsledně? Jde o nemalé a zbytečné náklady, stejně tak 
u informačních/orientačních systémů. 

Částečně 
přijato a 
vysvětleno. 

V mnoha případech je překlad 
nezbytný (např. Opatření děkana k 
afiliacím zahraničních 
spolupracovníků). 

221  ÚČNK  4.5.2.  proklamace, že FF UK bude usilovat o zajištění odpovídajícího 
spravedlivého financování humanitních a 
společenskovědních oborů ze státního rozpočtu je sice 
obecně správná, otázkou ovšem je, jestli ve světle 
argumentace v 3.1 není pouze bojem s větrnými mlýny (snad 
s výjimkou otázky financování malých oborů); v 
dlouhodobém záměru bychom preferovali ty cíle, které je 
možné splnit 

Vysvětleno.  Dokument je z povahy věci 
deklarativní, stejně jako dokumenty 
jemu nadřazené. 

222  ÚDLV  4.5.2. ??  paní děkanka by se měla zavázat k úporným jednáním 
s MŠMT a rektorátem 

Vysvětleno.  Úporná jednání probíhají neustále. 



   

223  SK  4.5.2.  Nástroj  “Aktivity  směřující  k získání  dodatečných  zdrojů  pro 
tzv. malé, resp. strategické obory,” ‐‐‐ Viz již výše poznámku o 
označení „malé“ a „strategické“ obory. 
+ Chybí něco o nastavení "distribučního systému" na úrovni 
fakulty. 

Vysvětleno.  Díky získané podpoře těchto oborů 
bude možno snížit míru 
dofinancování z fakultního rozpočtu 
a ušetřené prostředky využít ve 
prospěch ostatních pracovišť. 

224  SK  4.5.2.  Nástroj „Nastavení motivačního mzdového prostředí pro 
zaměstnance připravující projektové žádosti. Vytvoření pozice 
fakultního fundraisera.” ‐‐‐ Nastavení "motivačního 
prostředí" ale nesmí vést k destabilizaci mzdových podmínek 
nebo upřednostňování prekarizovaných pracovněprávních 
vztahů na těchto pozicích 

Vysvětleno.  Motivační prostředí má za úkol 
otevřít další možnosti mezifakultní 
spolupráce a zlepšení materiální 
situace zaměstnanců, nikoliv 
destabilizaci a prekarizaci 
pracovněprávních vztahů. 

225  KFS  4.5.2.  Indikátory “Obsazené místo fakultního fundraisera. 
Zpracovaný kvalitní a komplexní fundraisingový plán 
fakulty. 

Samofinancující se fakultní fundraising do roku 2018.“ ‐‐‐ 
sloučit do jednoho bodu? 

Přijato.   

226  J. Chromý  4.5.2.  Indikátor “Samofinancující se fakultní fundraising do roku 
2018.“ ‐‐‐ Doporučoval bych změnu formulace na 
„Samofinancující se fakultní fundraising nejpozději od roku 
2018.“ 

přijato   

227  SK  4.5.2.  Indikátor “Obsazené místo fakultního fundraisera.” ‐‐‐ V 
kontextu uskutečněných/ probíhajících výběrových řízení se 
tento bod jako indikátor nejeví zcela relevantní. 

Přijato   

228  J.Jehlička  4.5.3.  FF UK by taky měla usilovat o to, aby její infrastruktura a 
provoz byl šetrný k životnímu prostředí ‐ obnovitelné zdroje 
tam, kde je to možné, recyklovaný papír, odpovědné 
hospodaření s vodou a energiemi, etc. 

Přijato   

229  ÚAJD  4.5.3.  Dílčí cíl “FF UK bude zvyšovat technickou, technologickou i 
estetickou kvalitu všech svých prostor.” ‐‐‐ „technologický“ je 
anglicizmus vytlačující původní termín „technický“. Termín 

Nepřijato  Pojmu technický rozumíme šířeji, 
zahrnuje např. způsob zacházení a 
nakládání s věcí, pojmem 



   

technologie se donedávna užíval se smyslu „výrobní postup 
(a nauka o něm)“ Z tohoto hlediska není zřejmý smysl užití 
slov „technický“ a „technologický“ v této větě. 

technologický rozumíme související 
s technologií či postupem. 

230  KFS, ÚČLK  4.5.3.  Dílčí cíl “FF UK vytvoří kvalitní prostorové zázemí pro 
prezenční doktorandy.” ‐‐‐ přidat „a zejména pro stávající a 
nově přijaté akademické pracovníky a hostující zahraniční 
specialisty“ 

Nepřijato  Viz # 216 

231  KFS  4.5.3.  Dílčí cíl “FF UK bude usilovat o prostorové sjednocení 
jednotlivých pracovišť, včetně pracovišť děkanátu.” ‐‐‐  co si 
pod tím lze představit? už takto nemají jednotlivé katedry 
téměř žádné prostory. 

Vysvětleno.  Nejedná se o zmenšení prostor, ale 
o vhodnější dispoziční uspořádání 
oborově spřízněných pracovišť např. 
v souvislosti s novými relokacemi do 
Voršilské apod. 

232  SK  4.5.3  Dílčí cíl „FF UK vytvoří kvalitní materiální a prostorové zázemí 
pro  činnost  os  a  center  formulovaných  ve  fakultním 
Strategickém  plánu  2015  a  pro  další  průřezové  aktivity  a 
kvalitní týmy“. ‐‐‐ Vzhledem k tomu, že Strategický plán 2015 
‐ dle opakovaných vyjádření zástupců vedení fakulty ‐ nebude 
mít ve chvíli schvalování DZ (a možná dokonce ani v okamžiku 
uvedení  DZ  do  platnosti)  definitivní  podobu  a  vzhledem  k 
vágní  právní  definici  SP2015  mi  nepřijde  dobré  na  něj 
explicitně odkazovat. 

Vysvětleno  Odkaz na SP je zařazen z praktických 
a informativních důvodů a nemá 
právní charakter. 

233  ÚČNK  4.5.3.  str. 20 ‐ vzhledem k prostorovým možnostem FF UK do roku 
2020 (zejm. s ohledem na avizované tempo rekonstrukcí 
jednotlivých zvažovaných objektů) považujeme za obtížně 
splnitelný cíl požadující prostorové sjednocení pracovišť, vč. 
děkanátu 

Vysvětleno.  Viz # 231 

234  ÚAJD  4.5.3.  Indikátor “realizované prostorové sjednocení činností 
děkanátu“ ‐‐‐ Bylo by prosím možno poněkud specifikovat? 

Vysvětleno.  Např. připojení akreditačního 
referátu ke studijnímu oddělení na 
hlavní budově apod. 



   

 
 
 
 

235  J. Jehlička  4.5.4.  Dalsi cile: 
‐ postupny prechod na open source software ve vsech 
oblastech od OS az po cloudova uloziste. Na jinych 
univerzitach to jde. Proc vyhazovat statisice a podporovat 
korporace typu Microsoft (a jeste jim davat do rukou data), 
kdyz existuji open‐source alternativy takrka na vsech 
urovnich...   
‐ duraz na otevreny pristup ke zdrojum, vlastni vydavatelska 
politika v duchu open‐access + rozsirovani OA zdroju v ramci 
KJP. 
‐ prodloužení otevírací doby KJP, sobotní a nedělní provoz (a 
nezvýšit přitom pracovní zátěž zaměstnanců) 

Nepřijato.  Kancelářský software používaný 
fakultou byl vybrán v otevřeném 
výběrovém řízení, kde nákupní cena 
nebyla jedinou položkou celkové 
ceny. Stávající cloudové řešení má 
fakulta zdarma.  
Open source nemusí znamenat 
nejlevnější řešení, vzhledem k 
dodatečným nákladům za podporu, 
servis, školení atd. 
Prodloužení otevírací doby KJP již 
bylo dříve realizováno a jeho provoz 
byl vyhodnocen jako neefektivní. 

236  ÚČD  4.5.4.  Str. 21 – Indikátor „Zrychlení průběhu elektronizovaných 
agend, snížená časová náročnost odbavování 
elektronizovaných požadavků pro uživatele.“ ‐‐‐ To by fakulta 
musela rychle opustit současný SIS 

Vysvětleno.  Fakulta podniká, co je v její moci a 
silách (např. externí integrované 
aplikace, fakultní požadavky na 
rozvoj SIS atp.). 

237  J. Jehlička  4.5.4.  Indikátor „Aktivní snaha o zabezpečení přístupu k dosud 
nepřístupným EIZ především vzhledem k evidovaným 
požadavkům zaměstnanců a studentů. S ohledem na 
ekonomickou efektivnost bude systematicky podporováno 
zapojování do příslušných konsorcií, ale také individuální 
doplňkové služby (např. pay‐per‐view).” ‐‐‐ zadne pay‐per‐
view, OA! 

Vysvětleno.  Pomocí pay‐per‐view se 
předpokládá řešení nákupu EIZ, 
který není v režimu OA. 


