
 Zápis z 2. jednání AS FF UK 22. 6. 2006 

Přítomni: M. Beneš, J. Čechurová, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Koldinská, J. Krejčí, M. 
Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, P. Zemánek, A. Čmejrková, V. Forková, J. Hron, J. Chromý, J. 
Januška, H. Landová, J. Lomová, M. Poláková, J. Štogr, R. Valvoda, S. Zajíček 

Omluveni: J. Herman, S. Rubáš, A. Skřivan, P. Šrámek, L. Šulová, Z. Fialová, B. Hartigová, 
P. Kubiš, P. Miklošková 

Hosté: PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. Jana Králová, CSc., doc. PhDr. Olga 
Lomová, ing. Jiří Gregor, prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Mgr. Albert Kubišta, Ph.D., proděkani; ing. 
Michal Marcolla, tajemník; prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Petr 
Köppel 

 

1. Návrh programu 2. zasedání AS: 

1. Schválení programu  

2. Schválení zápisu 1. jednání AS  

3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2006  

4. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2005  

5. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK I, II, III a Návrh změny Statutu FF UK  

6. Návrh na zřízení etické komise a návrh statutu etické komise FF UK  

7. Volba zástupců AS do etické komise  

8. Návrh změny anglického názvu FF UK  

9. Různé 

 

Při diskusi se Doc. Zemánek omluvil za to, že nebyl na předchozím zasedání, což mu 
neumožnilo reagovat na situaci vzniklou po volbě předsedy. Poděkoval za deset kladných hlasů při 
volbě předsedy AS, které podle jeho vyjádření pocházejí většinově z učitelské části kurie, prohlásil 
však, že v situaci, kdy je 15 senátorů proti tomu, aby vykonával funkci předsedy, nepovažuje za 
možné, aby tuto funkci vykonával a nepřijal tuto volbu. Dále navrhl, aby senát zařadil nový bod, a 
to volbu předsedy AS. 

Dr. Lyčka navrhl zařadit volbu předsedy jako druhý bod jednání. 

Kol. Čmejrková připomněla, že pan děkan poslal materiály k volbě předsedů etické a 
disciplinární komise. Navrhla zařadit volbu předsedů obou komisí jako devátý bod jednání. 

Dr. Lyčka se zeptal pana děkana, zda bude AS projednávat pouze část I Pravidel pro 
organizaci studia. 

Dr. Stehlík potvrdil, že se po komunikaci s univerzitou rozhodl stáhnout z jednání AS část II 
a III Pravidel pro organizaci studia. 

Dále bylo hlasováno o návrzích na doplnění programu jednání o volbu předsedy AS a o 
schvalování předsedů etické a disciplinární komise. 

Hlasování: 13-0-4, návrhy byly přijaty. 

Dále bylo hlasováno o programu jednání jako celku. 



Hlasování: 17-0-0, program jednání byl schválen. 

 

2. Volba p ředsedy AS FF UK 

Dr. Lyčka navrhl dr. Kalivodu na post předsedy AS FF UK. 

Dr. Kalivoda konstatoval, že doc. Zemánek byl dobrým předsedou AS, že situace, která se 
vyvinula, ho netěší, ale že ji respektuje a kandidaturu přijímá. 

Dr. Lyčka se zeptal, zda jsou další návrhy, a posléze vyzval k ustavení volební komise. 

Dále bylo hlasováno o volební komisi ve složení kol. Chromý, Mgr. Zajíček, Ing. Ondračka. 

Hlasování: 17-0-2, volební komise byla schválena. 

Dále proběhla volba předsedy AS. 

Hlasování: 18-0-1, předsedou AS byl zvolen PhDr. Jan Kalivoda. 

Dr. Kalivoda poděkoval senátu za všechny hlasy. 

Doc. Zemánek slavnostně předal klíč k sekretariátu AS a prohlásil, že je i pro senát je lepší, 
když má předsedu s jednoznačným mandátem. Dr. Kalivodovi popřál pevné nervy. 

 

3. Schválení zápisu 1. jednání AS FF UK 

Dr. Lyčka se zeptal, zda jsou připomínky k zápisu, a posléze o něm dal hlasovat.  

Hlasování: 18-0-1, zápis byl schválen. 

 

4. Návrh rozpo čtu FF UK na rok 2006  

Ing. Ondračka připomněl, že hospodářská komise jednala v časové tísni. Prioritou ovšem 
je, aby byl rozpočet dnes projednán. Pro fakultu je lepší, když nebudeme schvalovat rozpočet až v 
září. 

K bodu 19 stanoviska hospodářské komise ing. Ondračka doplnil, že komise má jinou 
představu o tom, jak by se měla rozpočtem zabývat. Měla by se podílet na samotné přípravě 
rozpočtu a snažit se, aby byl rozpočet schválen co nejdříve. Samozřejmě je fakulta závislá na 
rozpočtu státu a univerzity, nicméně rozpočtem na rok 2007 bychom se chtěli zabývat už na 
podzim tohoto roku. 

Mgr. Jedličková se zeptala, jak spolu souvisí peníze fakultní a univerzitní a jak je možné, že 
u příjmů z EU je nula. Žádné nemáme? 

Ing. Marcolla vysvětlil, že poslední tabulka se týká kapitálového rozpočtu – reprodukce 
majetku. Přepokládá se, že budou i jiné zdroje. 

Dále vysvětlil, že fakulta je od univerzity příjemcem části dotace od MŠMT. Univerzita 
dostává největší část peněz podle počtu studentů – studentský normativ, který je povýšen 
o koeficient náročnosti studijních programů. Materiálně náročnější fakulty dostanou více. Tyto 
peníze jsou na univerzitě poměrně rozděleny na fakulty. Pro tento rok je normativ 34.000 Kč, na 
fakulty se rozděluje částka nižší. 

Ing. Gregor doplnil, že univerzita má jedno IČO, filozofická fakulta má stejné IČO. Jsme 
jedna firma, nejsme samostatný subjekt. 

Dr. Lyčka navrhl usnesení: 



[1/2] AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2006 předložený panem děkanem. 

Hlasování: 20-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

5. Zpráva o hospoda ření za rok 2005 

Doc. Zemánek se zeptal, co znamená poslední odstavec stanoviska hospodářské komise, 
ve kterém se píše, že odpovědi vedení jsou uspokojivé. Je i zpráva uspokojivá? 

Ing. Ondračka doplnil, že rozpočet na rok 2005 a zpráva o hospodaření jsou těžko 
porovnatelné. Rozpočet neobsahuje řadu vstupních údajů, kdežto zpráva obsahuje reálně 
uskutečněné obraty. Dále připomněl časový tlak, pod kterým komise pracovala – posuzování 
zprávy mohlo jít jen do určité hloubky. Za každou položkou se skrývá spousta dalších – komise 
neměla čas ani ambice všechno zkoumat. Naše doporučení vychází z odpovědí a z posouzení 
zprávy natolik, nakolik to bylo možné. 

Doc. Zemánek navrhl opravit „Děkan“ na „děkan“. V následující krátké diskusi i další 
členové senátu konstatovali, že předložená zpráva obsahuje řadu překlepů. 

 

[2/2] 

AS FF UK schvaluje Zprávu o hospodaření FF UK za rok 2005 v předloženém znění. 

Hlasování: 20-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrh pravidel pro organizaci studia na FF UK a změna statutu FF UK 

Prof. Jakubec vysvětlil, že se studijní komise dostala do zvláštní situace. Nový studijní řád 
byl schválen na podzim, ale pak přišla novela vysokoškolského zákona. Něco se změnilo v náš 
prospěch, něco v neprospěch. Komise chtěla v pravidlech pro organizaci studia k novele zákona 
dodat to, co jsme schválili na podzim.  

Doc. Králová doplnila, že vedení celou záležitost průběžně konzultovalo s rektorátem. 
Některé připomínky senátorů není možné zapracovat. Nelze přijmout připomínku, že by měly 
existovat jen jednosemestrální předměty, protože nadřazený předpis mluví o jedno i 
dvousemestrálních předmětech. 

Ke stanovisku legislativní komise doc. Králová řekla, že v čl. 6 je pro první alternativu – 
student může podat žádost děkanovi ohledně čehokoli. 

Dr. Stehlík doplnil, že souhlasí s legislativní komisí v článku 12, že akceptuje připomínky 
legislativní komise ke statutu.  

Kol. Chromý oznámil, že je tu z legislativní komise jediný a tlumočil nesouhlas komise se 
slovem „zpravidla“. 

Kol. Valvoda vysvětlil, že jednosemestrální kurzy jsou výhodné z hlediska zahraničních 
stáží. Jak jich lze dosáhnout, aniž bychom byli v rozporu s nadřízeným předpisem? 

Ing. Ondračka se zeptal, zda je nějaký důvod projednávat nyní Pravidla, část I, když byla 
z jednání stažena Pravidla, část II a III. 

Dr. Stehlík vysvětlil, že základním důvodem je vědět co nejdříve, jaká pravidla budou platit 
od příštího roku, aby to nebylo v září na poslední chvíli. 

Doc. Králová dodala, že obsah Pravidel, část II a III, lze řešit přechodně opatřením děkana. 



Dr. Stehlík dodal, že se průběžně měnila technika univerzity, jak si poradit s lokálními 
předpisy na fakultách. Poslední varianta vznikla před měsícem a půl. 

Dr. Lyčka konstatoval, že by bylo dobré připravit text s variantami, jinak se v návrhu 
ztratíme. Ani mezi děkanem a proděkankou zřejmě není úplná shoda. 

JUDr. Handzelová připomněla, že existuje Studijní řád univerzity jako hlavní předpis. Tento 
řád dává možnost děkanovi, aby tento řád rozšířil. Pravidla, část II a III, jsou jen pravidly pro 
organizaci studia. Na mnoha fakultách je bude řešit jen opatření děkana. Pravidla, část I, jsou 
důležitá, předepisuje je univerzita. Jsou fakulty, které budou mít schválenou jen první část. A jsou 
fakulty, které budou mít všechny tři části.  

Mgr. Zajíček se zeptal, zda je možné schválit pravidla rámcově a změny až dodatečně. 

Doc. Králová odpověděla, že to nejde. K připomínkám konstatovala, že nebyly závažné, a 
doporučila pravidla schválit. 

Dr. Pultrová doporučila najít nějakou lepší formulaci, než je „zpravidla“. 

Dr. Lyčka dal hlasovat o návrhu odložit projednávání pravidel pro organizaci studia. 

Hlasování: 5-10-6, návrh nebyl přijat. 

Kol. Valvoda navrhl diferencovat bakalářské a magisterské studium a být vůči magistrům 
méně striktní v počtu vyžadovaných kreditů po prvním roce studia.  

Dr. Stehlík požádal o 10 minut na zapracování připomínek. 

Dr. Ebelová konstatovala, že legislativní komise nemá námitky proti schválení pravidel. 

[3/2] 

AS FF UK přijímá návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK, část I, předložený panem 
děkanem.  

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

Dr. Ebelová přečetla stanovisko legislativní komise k návrhu změny Statutu FF UK. 

Dr. Stehlík doplnil, že se jedná o čtyři připomínky formálního charakteru. Navrhl schválit 
statut s připomínkami legislativní komise. 

[5/2] 

AS FF UK schvaluje návrh změny Statutu FF UK předložený panem děkanem.  

Hlasování: 18-0-0 

 

7. Návrh na z řízení etické komise a návrh statutu etické komise F F UK  

Dr. Ebelová přečetla stanovisko komise. V jednotlivých článcích chybí odstavce, což 
omezuje možnost exaktního citování. Doporučila změnit „filosofická“ na „filozofická“. Dále 
doporučila projednat otázku, zda mají být zasedání etické komise veřejná, a připomněla, že je 
zvláštní, když je požadována lustrace po členech etické komise, ale nikoli po členech AS, tedy 
nadřazeného orgánu. 

Dr. Stehlík doplnil, že návrh statutu vychází z předchozího návrhu. Dále řekl, že přijímá 
formální připomínky, tedy číslování odstavců a sjednocení pravopisu „filozofická“, ale ponechá 
v návrhu požadavek negativního lustračního osvědčení. Dále konstatoval, že nemá jednoznačnou 



odpověď na otázky, zda mají být zasedání komise veřejně přístupná a zda bude výběr členů 
omezen na členy fakulty nebo rozšířen na členy univerzity, nebrání se tomu výběr členů rozšířit.  

Kol. Volná  vyslovila názor, že se požadavek negativního lustračního osvědčení vztahuje i 
na senátory, pouze se neuplatňuje. 

Dr. Stehlík doplnil, že rozhodujícími orgány FF jsou děkan, akademický senát a vědecká 
rada. Etická komise je pouze doporučující orgán. Nemusí být zakotvena ve Statutu FF UK. Je 
nezávislým orgánem děkana a AS.  

Dr. Kalivoda konstatoval, že pojem nezávislý poradní orgán je podle něj protimluv. 

Dr. Stehlík vysvětlil, že jde o míru nezávislosti.  

Dr. Kalivoda se zeptal, v čem je orgán nezávislý. Pokud pouze v názorech, platí to pro 
všechny komise FF. 

Dr. Stehlík připomněl změny, které navrhuje: škrtnout slovo nezávislý, doplnit, že členové 
jsou vybíráni z členů univerzity, doplnit, že schůze komise jsou neveřejné a že členství v komisi 
zaniká za podmínek, které navrhuje legislativní komise. 

[4/2] 

AS FF UK schvaluje návrh Statutu Etické komise FF UK v souladu s předloženým návrhem.  

Hlasování: 19-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

9. Schvalování kandidát ů na předsedu etické a disciplinární komise 

Dr. Stehlík navrhl dva předsedy komisí. Do čela etické komise navrhl prof. Klégra, lingvistu 
z Ústavu anglistiky a amerikanistiky. Řekl, že jeho osoba je pro něj akademickým titulem i osobní 
integritou vhodným kandidátem. Do čela disciplinární komise navrhl prof. Macurovou – mimořádně 
znalou předpisů. 

Mgr. Zajíček navrhl hlasovat najednou o předsedech i členech komisí.  

Hlasování: 16-0-3, návrh byl přijat. 

Kol. Chromý navrhl dr. Rubáše jako zástupce AS v etické komisi. 

Kol. Poláková navrhla kol. Fialovou jako zástupkyni AS v etické komisi. 

Kol. Januška navrhl kol. Lomovou jako zástupkyni AS v etické komisi. 

Dr. Lyčka navrhl, aby zůstala volební komise v původním složení. 

Hlasování: 17-0-1, návrh byl přijat. 

Volební komise vyhlásila výsledky hlasování o předsedech etické a disciplinární komise. 

Hlasování: 17-1-0, jako předseda etické komise byl schválen prof. PhDr. Aleš Klégr.  

Hlasování: 18-1-0, jako předsedkyně disciplinární komise byla schválena prof. PhDr. Alena 
Macurová, CSc.  

Volební komise vyhlásila výsledky hlasování o zástupcích AS v etické komisi. 

Hlasování: 15-1-1, dr. Rubáš byl zvolen zástupcem AS v etické komisi. 

Hlasování: 12-3-0, kol. Lomová byla zvolena zástupkyní AS v etické komisi. 

Hlasování: 5-8-1, kol. Fialová nebyla zvolena zástupkyní AS v etické komisi. 



 

10. Návrh zm ěny anglického názvu. 

Dr. Stehlík vysvětlil, že diskuse ohledně anglického názvu fakulty vznikla na půdě 
univerzity. Nejedná se o návrh, který by měnil text Statutu FF UK, přesto by bylo dobré, aby se k 
 této záležitosti vyjádřil senát.  

Dr. Lyčka navrhl usnesení: 

[6/2] 

AS FF UK souhlasí s návrhem změny anglického názvu FF UK předloženým panem 
děkanem.  

Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

11. Různé 

Mgr. Volná se zeptala na proměnu ÚSVS. Jestliže se součástí ústavu stala hungaristika, 
nedochází tím k rozdělení pracoviště a tím k obejití senátu? 

Dr. Stehlík odpověděl, že dostal dvě koncepce fungování hungaristiky. Koncepce ÚSVS 
byla kvalitnější a proto se rozhodl pro přesun oboru. Neznamená to ale, že se nebudou připravovat 
také „ugrofinistické“ akreditace. Nedochází k strukturálnímu rozdělení ÚRUGu, jde pouze o 
připravované akreditace a místo, kde se daný obor spravuje. 

Dr. Krejčí se zeptal vedení fakulty, jestli něco podniká s tísnivou situací v souvislosti s 
nedostatkem prostoru na fakultě. 

Dr. Stehlík odpověděl, že vedení prověřuje možnost využít pro fakultu některé prostory v 
Klementinu. Bude se stavět nová budova Národní knihovny, proto je v této věci optimistický; je to 
však otázka příštích tří let.  

Doc. Lomová konstatovala, že o tom kolegium mluvilo na svém prvním jednání. 

Doc. Králová připomněla, že byl prováděn průzkum využití místností a že výsledky byly 
zajímavé. 

Dr. Stehlík dodal, že ke zveřejnění výsledků dojde na podzim. 

Dr. Lyčka prohlásil jednání za ukončené. 

 

Zapsala: A. Čmejrková 


