
Zápis z 3. jednání AS FF UK 14.9. 2006

Přítomni:  P. Jedličková, J. Kalivoda, J. Krejčí,  M. Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, 
P.  Šrámek,  L.  Šulová,  P.  Zemánek,  A.  Čmejrková,  B.  Hartigová,  J.  Hron,  J. 
Chromý, J. Januška, P. Kubiš, J. Lomová, P. Miklošková, J. Štogr, R. Valvoda, S. 
Zajíček.   
Omluveni:  M.  Beneš,  J.  Čechurová,  J.  Herman,   M.  Koldinská,  M.  Kovář,  S. 
Rubáš, A. Skřivan, Z. Fialová, H. Landová.
Neomluveny: V. Forková, M. Poláková.
Hosté: PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. Jana Králová, CSc., ing. J. 
Gregor, Mgr. A. Kubišta, prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., proděkani; prof. PhDr. M. 
Dohalská,  DrSc.,  AS UK;  prof.  PhDr.  Ivan Jakubec,  CSc.,  prof.  PhDr.  Jarmila 
Gabrielová, CSc.,  Mgr. Robert  Pejša.

Návrh programu 3. jednání AS

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu ze 2. zasedání AS FF UK 
3. Projednání zápisu ze 4. zasedání AS FF UK dne 8.6.2006 (volební období AS 

04-06/2006) 
4. Projednání  žádostí  o  akreditaci  nových  studijních  programů  a  oborů,  o 

rozšíření a prodloužení akreditací na dostudování 
A. Žádosti o akreditaci nových SP a SO: 

a. Bakalářský SP překladatelství a tlumočnictví, SO mezikulturní 
komunikace: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové) 

b. Magisterský  navazující  SP překladatelství  a  tlumočnictví,  SO 
překladatelství: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š; SO tlumočnictví: Č-A, 
Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové) 

B. Žádosti o rozšíření akreditace: 
a. Bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO 

filmová studia (prez., jednooborové) 
b. Magisterského navazujícího SP obecná teorie a dějiny umění a 

kultury o SO filmová studia (prez., jednooborové) 
c. Doktorského SP historické vědy o SO didaktika dějepisu (prez. 

a komb.) 
C. Žádosti o prodloužení akreditace: 

a. Magisterský  navazující  SP čeština  v  komunikaci  neslyšících, 
SO čeština v komunikaci neslyšících (prez., jednooborové) 

b. Doktorský SP pedagogika, SO pedagogika (prez. a komb.) 
D. Žádosti o prodloužení akreditace na dostudování: 

a. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
kulturologie (prez. a komb., jednooborové a v kombinaci) 

b. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
dějiny umění (prez., jednooborové a v kombinaci) 

c. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
divadelní věda (prez., jednooborové a v kombinaci) 

d. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
hudební věda (prez., jednooborové) 
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e. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
filmová věda (prez., jednooborové) 

f. Magisterský SP politologie, SO politologie (prez., jednooborové 
a v kombinaci) 

g. Magisterský  SP  filologie,  SO  východoevropská  studia  se 
specializací rusistika (prez., jednooborové) 

E. Rozšíření  akreditace  SP  filologie  o  SO  středoevropská  studia, 
jihovýchodoevropská  studia,  východoevropská  studia  (prez., 
jednooborové; akreditační materiál není na toto zasedání předložen, 
zástupci oboru však chtějí AS seznámit se svými názory na způsob 
projednávání akreditačních materiálů na AS FF UK) 

5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce 2007-2008  
 

6. Různé

Předseda AS FF UK J. Kalivoda zahájil jednání, přivítal přítomné senátory a hosty a 
poděkoval všem přítomným za akceptaci změněného termínu jednání AS FF UK.

1. Schválení programu
J. Kalivoda představil první bod jednání a vyzval přítomné k připomínkám. K návrhu 
programu nezazněly žádné připomínky. 
Hlasování: 15-0-2, program byl schválen. 

2. Schválení zápisu ze 2. zasedání AS FF UK 
J. Kalivoda vyzval přítomné k připomínkám. K zápisu nezazněly žádné připomínky, 
Hlasování: 16-0-0, zápis byl schválen.

3. Projednání zápisu ze 4. zasedání AS FF UK dne 8.6.2006 (volební období AS 
04-06/2006) 

J. Kalivoda uvedl historii zápisu a vyzval přítomné k připomínkám. K zápisu 
nezazněly žádné připomínky.
Hlasování: 18-0-1, zápis byl schválen.

4. Projednání  žádostí  o  akreditaci  nových  studijních  programů  a  oborů,  o 
rozšíření a prodloužení akreditací na dostudování 

J. Kalivoda navrhl projednávat a schvalovat postupně jednotlivé skupiny žádostí bod 
po bodu. Na úvod vyzval proděkanku J. Královou a předsedu studijní komise I. 
Jakubce, aby podali úvodní informaci k akreditacím.

A. Žádosti o akreditaci nových SP a SO: 
a. Bakalářský SP překladatelství a tlumočnictví, SO mezikulturní 

komunikace: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové) 

Usnesení č. 7: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o akreditaci bakalářského 
studijního  programu  překladatelství  a  tlumočnictví,  studijních  oborů 
mezikulturní  komunikace  Č-A,  mezikulturní  komunikace  Č-N,  mezikulturní 
komunikace Č-F, mezikulturní komunikace Č-R, mezikulturní komunikace Č-Š.



Hlasování: 18-0-1.

b. Magisterský  navazující  SP překladatelství  a  tlumočnictví,  SO 
překladatelství: Č-A, Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š; SO tlumočnictví: Č-A, 
Č-N, Č-F, Č-R, Č-Š (prez., dvouoborové) 

Usnesení č. 8: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o akreditaci bakalářského 
studijního  programu  překladatelství  a  tlumočnictví,  studijních  oborů 
mezikulturní  komunikace  Č-A,  mezikulturní  komunikace  Č-N,  mezikulturní 
komunikace Č-F, mezikulturní komunikace Č-R, mezikulturní komunikace Č-Š.
Hlasování: 19-0-1.

B. Žádosti o rozšíření akreditace: 

a. Bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO 
filmová studia (prez., jednooborové) 

Usnesení č. 9: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury o 
studijní obor filmová studia. 
Hlasování: 20-0-0.

b. Magisterského navazujícího SP obecná teorie a dějiny umění a 
kultury o SO filmová studia (prez., jednooborové) 

Na dotaz J. Lomové, proč je u žádosti o prodloužení akreditace na dostudování 
magisterského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury, SO dějiny umění, na 
WWW uvedeno, že akreditace bude dopracována, proděkanka J. Králová uvedla, že 
se jedná pouze technickou záležitost, neboť došlo ke změně vnitřních předpisů 
fakulty.

Usnesení č. 10: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
magisterského  navazujícího  studijního  programu  obecná  teorie  a  dějiny 
umění a kultury o studijní obor filmová studia. 
Hlasování: 20-0-0.

c. Doktorského SP historické vědy o SO didaktika dějepisu (prez. 
a komb.) 

Usnesení č. 11: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
doktorského studijního programu historické vědy o studijní obor didaktika 
dějepisu.
Hlasování: 20-0-0.

C. Žádosti o prodloužení akreditace: 

a. Magisterský  navazující  SP čeština  v  komunikaci  neslyšících, 
SO čeština v komunikaci neslyšících (prez., jednooborové) 



Usnesení  č.  12: AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  prodloužení 
akreditace  magisterského  navazujícího  studijního  programu  čeština 
v komunikaci neslyšících, studijní obor čeština v komunikaci neslyšících. 
Hlasování: 19-0-1.

b. Doktorský SP pedagogika, SO pedagogika (prez. a komb.) 

Usnesení č. 13: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace 
doktorského studijního programu pedagogika, studijní obor pedagogika.

Hlasování: 19-0-1.

D. Žádosti o prodloužení akreditace na dostudování: 

a. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
kulturologie (prez. a komb., jednooborové a v kombinaci) 

Usnesení č. 14: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace 
na  dostudování  magisterského  studijního  programu  obecná  teorie  a  dějiny 
umění a kultury, studijní obor kulturologie.
Hlasování: 20-0-0

b. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
dějiny umění (prez., jednooborové a v kombinaci) 

Usnesení č. 15: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace 
na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny 
umění a kultury, studijní obor dějiny umění. 
Hlasování: 20-0-0

c. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
divadelní věda (prez., jednooborové a v kombinaci) 

Usnesení  č.  16: AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  prodloužení 
akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie 
a dějiny umění a kultury, studijní obor divadelní věda.
Hlasování: 20-0-0

d. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
hudební věda (prez., jednooborové) 

Usnesení  č.  17: AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  prodloužení 
akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie 
a dějiny umění a kultury, studijní obor hudební věda.
Hlasování: 20-0-0

e. Magisterský  SP obecná teorie  a  dějiny  umění  a  kultury,  SO 
filmová věda (prez., jednooborové) 



Usnesení  č.  18: AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  prodloužení 
akreditace na dostudování magisterského studijního programu obecná teorie 
a dějiny umění a kultury, studijní obor filmová věda.
Hlasování: 20-0-0

f. Magisterský SP politologie, SO politologie (prez., jednooborové 
a v kombinaci) 

Usnesení č. 19: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace 
na dostudování magisterského studijního programu politologie, studijní obor 
politologie.
Hlasování: 20-0-0

g. Magisterský  SP  filologie,  SO  východoevropská  studia  se 
specializací rusistika (prez., jednooborové) 

Usnesení  č.  20: AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  prodloužení 
akreditace  na  dostudování  magisterského  studijního  programu  filologie, 
studijní obor východoevropská studia se specializací rusistika. 
Hlasování: 19-0-1

E. Rozšíření  akreditace  SP  filologie  o  SO  středoevropská  studia, 
jihovýchodoevropská studia, východoevropská studia

Ústav slavistických a východoevropských studií požádal AS FF UK o možnost 
vyjádřit se k akreditacím. Zástupce R. Pejša informoval AS FF UK, že senátu byl 
zaslán pouze abstrakt, nikoli celý obsah studijních programů. Abstrakt dle jeho 
sdělení stručně prezentuje kompletní obsah každého ze tří studijních programů, 
z nichž každý představuje cca 250 stran textu. Kompletní materiál je k dispozici na 
sekretariátu Ústavu slavistických a východoevropských studií. R. Pejša navrhl, aby 
senát napříště projednával akreditace na základě podobných abstraktů, aniž by 
musely být na intranetu zveřejněny plné verze dokumentů popisujících studijní 
programy. Na poznámku J. Kalivody, který doplnil, že jde také o ochranu duševního 
vlastnictví autorů, R. Pejša zpřesnil, že se jedná o duševní vlastnictví fakulty, nikoli 
autorů. Na dotaz J. Hrona, v čem vadí katedře zveřejnění plné verze materiálu na 
zabezpečených WWW stránkách pro členy AS FF UK, R. Pejša reagoval v tom 
smyslu, že materiál je vždy kopírovatelný a připomněl, že jím navržená praxe je 
běžná na jiných VŠ v ČR; materiál je jedinečný z hlediska svého know-how, a pokud 
by byl k dispozici senátorům, může se teoreticky stát, že jej senátoři rozšíří. P. Kubiš 
se ohradil vůči tomu, že by senátoři zveřejňovali takový typ materiálů, nelze 
předjímat jednání senátu; takový předpoklad navíc nestojí na žádných pevných 
argumentech. J. Hron požádal o zpřesnění, zda jde o strach z možnosti, že 
zabezpečené stránky někdo prolomí. R. Pejša zdůraznil, že motivací k návrhu nebyla 
nedůvěra v senátory, ale zopakoval, že na jiných fakultách v ČR je navrhované 
řešení standardem. S. Zajíček poznamenal, že cílem není chránit know-how, ale 
zvyšovat kvalitu výuky. J. Hron se ohradil, že na jednu stranu R. Pejša argumentuje, 
že AS FF UK není bez detailní znalosti dokumentů kompetentní k jejich posouzení, 
ale zároveň navrhuje, aby senát měl k těmto materiálům jen omezený přístup. L. 
Šulová podpořila návrh R. Pejši v tom smyslu, že 1) fakulty mají různou kvalitu 



pedagogického sboru, avšak teoreticky mohou používat stejné popisy studijních 
programů a 2) že předložené materiály musí posuzovat odborníci a senát nemá – i 
přes jeho pestré složení – šanci se ke všem materiálům vyjádřit kompetentně. P. 
Kubiš se ohradil vůči povaze argumentace kolem možného úniku know-how, ale 
souhlasil s tím, že senát skutečně nemůže být schopen se fundovaně vyjádřit ke 
všem materiálům. Upozornil, že celý problém se člení na dvě části: otázku 
kompetence senátu posuzovat akreditace a otázku důvěryhodnosti senátu, který 
reprezentuje fakultní veřejnost. J. Králová souhlasila s tím, že se skutečně jedná o 
dvě záležitosti, a uvedla, že problém není v předávání plných textů senátu, ale v 
jejich předávání elektronickou cestou, při které nikdy nelze zajistit 100% ochranu 
před šířením. Navrhla, aby bylo dohodnuto se studijním oddělením, aby plné 
materiály byly k dispozici na sekretariátu AS FF UK vč. připomínek studijní komise, 
veřejnost by dostala k dispozici abstrakt. J. Januška oponoval a žádal, aby senátoři 
měli reálný, to jest elektronický, přístup k materiálům, protože jedině tak se k nim 
skutečně mohou vyjádřit. J. Chromý zdůraznil, že je třeba zvážit, 1) po jak dlouhou 
dobu a kdy budou texty k dispozici a 2) připomněl, že je důležitá také samotná výuka, 
různě kvalitní učitelé budou stejný předmět stejně učit různě. P. Zemánek se ohradil 
vůči nedůvěře vůči senátorům a proti tomu, že se výtka vztahuje také na schopnosti 
senátu posoudit materiály; proces schvalování akreditací je několikastupňový a role 
senátu v něm je nezastupitelná. To doložil právě vzneseným dotazem kol. J. Lomové 
v předcházející diskuzi.  Dále poznamenal, že know-how je vždy možné nějakým 
způsobem ukrást, spíše než uvalovat restrikce na senát se jeví jako logičtější zbraň 
použití nástrojů trestně-právního řízení; materiály, které vznikly za veřejné peníze, by 
se měly zveřejňovat. J. Králová připomněla, že není úplně jedno, kdo co učí, protože 
pak třeba nemusí tvůrce akreditace akreditaci vůbec dostat a plagiátor ano. R. Pejša 
zdůraznil, že jejich ústavu nešlo o tajení materiálů, že řada odborníků měla možnost 
materiály diskutovat, materiály byly k dispozici na sekretariátu katedry. J. Kalivoda 
připomněl, že senát neměl k dispozici patřičné informace, proto se také na katedru 
nikdo ze senátu nedostavil. S. Zajíček zdůraznil, že 1) důležitý je i kredit univerzity a 
2) je daleko snazší ukrást něco na papíře než se lámat do systému. J. Štogr vznesl 
dotaz na to, jaký je režim nakládání s akreditačním dokumentem v rámci univerzity. J. 
Králová doplnila, že děkanát učinil dotaz na právní kancelář – akreditační materiál 
užívá stejného autorského práva jako jakékoliv jiné dílo. J. Štogr navrhl, aby se 
sjednotil režim ochrany tohoto duševního vlastnictví v rámci UK. L. Šulová podpořila 
tento návrh s tím, že povědomí o ochraně duševního vlastnictví je nízké, a 
připomněla, že např. MŠMT již něco ošetřeno má, například členové komisí 
podepisují mlčenlivost. Děkan M. Stehlík zdůraznil, že systém nakládání s takovými 
dokumenty by mělo navrhnout vedení fakulty, zatímco AS FFUK – protože se musí 
vyjadřovat k akreditacím – by měl stanovit, v jaké formě potřebuje podklady. J. 
Kalivoda navrhl, aby byly po jednotlivých jednáních AS FF UK o akreditacích 
příslušné akreditační materiály staženy z WWW. Nebylo námitek. L. Ondračka 
připomněl, že režim utajování materiálů není nezbytný, neboť část materiálů se po 
schválení zveřejňuje. J. Hron navrhl, aby senát odpověděl na dotaz děkana, v jaké 
podobě by senát chtěl projednávat akreditační materiály. J. Kalivoda vyslovil obavu, 
aby z případného zavedení zvyklosti podávat kromě plné podoby akreditačních 
materiálů i jejich abstrakt nevznikla autorům návrhů akreditací další povinnost nad 
jejich současný rámec. Shrnul, že podnět ÚSVS je velmi závažný, ovšem zasedání 
AS FFUK se vzhledem k posunutí jeho termínu účastní omezený počet senátorů, 
proto by bylo vhodnější projednávat tento návrh na příštím zasedání AS FF UK. J. 
Kalivoda se zeptal senátu, zda 1) přijme obecné usnesení, 2) počká na návrh 



děkanátu či zda 3) bude tuto otázku znovu projednávat na příštím zasedání AS FF 
UK. Na návrh kol. Kubiše vyhlásil desetiminutovou přestávku jednání, aby se členové 
senátu mohli poradit o dalším postupu. Po přestávce byly předloženy následující 
návrhy usnesení:

Usnesení č. 21: AS FF UK bere na vědomí podnět kol. Pejši předložený AS FF 
UK. Hlasování: 19-0-1

Návrh usnesení J. Janušky nebyl přijat: Hlasování: 2-6-12.

Usnesení  č.  22: AS  FF  UK  zůstává  u  zavedené  praxe  předkládání 
akreditačních materiálů  pro  účely  jednání,  to  znamená zpřístupnění  těchto 
materiálů  v kompletní  podobě  v zabezpečeném  internetovém  prostoru 
určeném pouze pro členy AS FF UK.
Hlasování:15-1-4

5. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce 2007-2008  
 

J. Kalivoda udělil slovo paní proděkance J. Králové, která uvedla, že slovo 
mezikulturní bylo omylem změněno automatickou kontrolou pravopisu edičního 
programu na mezinárodní, tedy všude, kde je uvedeno mezinárodní, má být 
mezikulturní. Co se týče „hvězdičkovaných oborů“, jedná se o obory, které chce FF 
UK vypsat, ovšem končí jim akreditace a nové jsou ve stádiu projednávání. Z tohoto 
důvodu FF UK předložila senátu seznam všech oborů, které chce vypsat, včetně 
těch, kde se čeká na schválení. Hvězdičkované obory však budou zveřejněny až po 
získání akreditačního rozhodnutí. J. Kalivoda vyzval k připomínkám, J. Januška 
upozornil na překlep v textu, kde se hovoří o jednooborovém studiu bakalářském a 
magisterském. J. Kalivoda uzavřel diskuzi a navrhl usnesení:

Usnesení č. 23: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na 
FF  UK  v akademickém  roce  2007/2008  se  zapracováním  připomínek 
předložených během zasedání senátu.
Hlasování: 20-0-0

6. Různé

Po hlasování se rozvinula diskuze na podnět J. Hrona, proč byly některé žádosti o 
akreditaci dodány se zpožděním nebo nebyly dodány vůbec, pokud všechny obory 
vědí, kdy jim akreditace vyprší. J. Králová odpověděla, že jde o proces, kde zdržení 
není odhadnutelné. J. Chromý se dotázal, které obory nepodaly žádost a co s nimi 
bude dál. J. Králová uvedla, že takové obory nebudou vypisovány (pokud podaly jen 
žádost o dostudování stávajících studentů), FF UK jejich vypsání riskovat nebude. J. 
Januška navrhl, aby zůstalo zrušené původní omezení kombinovatelnosti oborů 
(které bylo zavedeno pro studenty oborů s končící akreditací, aby měli možnost 
dostudovat). Děkan se k tomuto návrhu vyjádřil kladně, ovšem uvedl, že záležitost je 
poněkud problematičtější, J. Králová uvedla, že oborů, které lze mezi sebou 
kombinovat, je omezené množství. 



J. Kalivoda poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: kol. Petra Jedličková
Kontroloval: PAS
AS FF UK schválil dne: 12.10. 2006
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