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Návrh programu 4. zasedání AS

1. Schválení programu
2. Projednání návrhu zápisu ze 3. jednání AS FF UK
3. Projednání žádostí o akreditaci nových studijních programů a oborů, o rozšíření a o 

prodloužení akreditací na dostudování
a. Žádost  o  akreditaci  bakalářského SP psychologie,  SO psychosociální  studia 

(prez. a komb. studium)
b. Žádost  o  akreditaci   magisterského  SP psychologie,  SO psychologie (prez. 

studium) 
c. Žádost o prodloužení akreditace na dostudování magisterského SO psychologie 

v rámci  SP psychologie (prez. a komb. studium) 
d. Žádost o rozšíření bakalářského SP filologie o SO středoevropská studia (prez. 

studium
e. Žádost  o  rozšíření  bakalářského SP filologie  o  SO východoevropská  studia 

(prez. studium)
4. Pravidla pro organizaci studia na FF UK

      Úvodní dopis děkana FF UK
      Návrh Pravidel pro organizaci studia

5. Volba členů Disciplinární komise FF UK
6. Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK pro kalendářní rok 2007

Různé 

Předseda  AS  FF  UK  PhDr.  Jan  Kalivoda  zahájil  zasedání  a  vyzval  ostatní  k projednání 
bodu 1.

Bod 1.
Schválení programu

Doc. P. Zemánek poznamenal, že k materiálu Návrh Pravidel pro organizaci studia byly výtky 
od legislativní komise UK. Otázal se, jakým způsobem bude probíhat schvalovací proces, a 
zda by nebylo by lépe obě záležitosti spojit.
Předseda senátu shrnul genezi vzniku všech předkládaných materiálů a zdůraznil, že všechny 
připomínky již byly zapracovány, a proto je možné o daném dokumentu jednat.



PhDr.  M.  Lyčka  navrhl  zařadit  nový  bod  s názvem  „Informace  o  postoji  rektorátu 
k podmínkám přijímacího řízení na FF“ pod pořadovým číslem 5. a ostatní body posunout.
23 – 0 – 2 přijato
Kol.  R.  Valvoda  navrhl  zařadit  nový  bod  s názvem  „Zadávání  diplomových  prací“  pod 
pořadovým číslem 6. a ostatní body posunout.
26 – 0 – 1 přijato
Schválení programu jako celku ve znění schválených úprav.
28 – 0 – 0  přijato

Bod 2.
Projednání návrhu zápisu ze 3. jednání AS FF UK

Ing. L. Ondračka navrhl úpravu zápisu. Připomněl, že neřekl větu: „Ondračka připomněl, že  
režim  utajování  materiálů  není  nezbytný,  neboť  materiály  se  po  schválení  zveřejňují.“  
Upozornil, že hovořil o tom, že část materiálů, jako jsou studijní plány, sylaby, literatura, se 
posléze zveřejňují. Dále navrhl úpravu ve znění: „Část materiálů se po schválení zveřejňuje.“
28 – 0 –1 přijato

PhDr. J. Kalivoda navrhl úpravu na žádost kol. J. Lomové. Odstavec ve znění „Na dotaz J.  
Lomové, proč je u magisterského navazujícího SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o  
SO filmová studia (Bb) na WWW uvedeno, že akreditace bude dopracována, proděkanka J.  
Králová uvedla, že se jedná pouze technickou záležitost,  neboť došlo ke změně vnitřních 
předpisů  fakulty.“   se  mění  na:  „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.“

28 – 0 –1 přijato

Schválení zápisu jako celku.
26 – 0 – 2 přijato

Bod 3.
Projednání žádostí o akreditaci nových studijních programů a oborů, o rozšíření a o 
prodloužení akreditací na dostudování

Předseda senátu požádal proděkanku Královou a prof. Jakubce o připomínky k předkládaným 
akreditacím. 
Proděkanka Králová ani prof. Jakubec neměli výhrady a doporučili akreditace ke schválení.
Předseda senátu upozornil, že nejprve se budou projednávat akreditace a), b), c) bodu 3. a 
poté d), e) bodu 3.
Nikdo se nezapojil do diskuse k bodům a), b), c) a byla předložena následující usnesení:

Usnesení č. 24:  AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci bakalářského SP 
psychologie, SO psychosociální studia.



Hlasování: 28-0-1

Usnesení č. 25: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci magisterského SP 
psychologie, SO psychologie.
Hlasování: 28-0-1
  
Usnesení č. 26: AS FF UK nemá námitek proti  žádosti o prodloužení akreditace na 
dostudování magisterského SO psychologie v rámci SP psychologie.
Hlasování: 29-0-0

Byla zahájena diskuse k bodu 3., úseky d), e) 
PhDr. Herman se dotázal,  jakým způsobem bude řešen poměr počtu studentů a učitelů na 
slavistice.
Mgr. Pejša řekl, že se počítá s přijetím minimálně 30 studentů na obor. A v horizontu dvou let 
s rozběhnutím magisterského studia. Plán je nepřekročit ideální poměr učitelů a studentů 1:10. 
Celkový počet studentů ve výhledu na tři roky bude 130.
Kol. Hron se dotázal, zda maximální počet učitelů tedy bude 13?
Mgr. Pejša odpověděl, že celkem je 23 učitelů na 11,2 úvazku. A zdůraznil, že na pracovišti 
jsou stále pod poměrem 1:10.
PhDr. Herman se dotázal na výhled do budoucna, a zda je reálné přijmout 30 studentů.
Doc. Pelikán mínil, že Středoevropská i Východoevropská studia zahrnují více současných 
akreditovaných oborů a že počet zájemců bude nepochybně vysoký. Zdůraznil, že důvodem 
transformace těchto oborů je zefektivnění a zvýšení počtu studentů. 
Mgr.  Pejša  zpřesnil  počty studentů na současných oborech a  přednesl  prognózu,  ve které 
výhledově počítá až s 390 studenty. Což, jak dále dodal, teoreticky znamená až 39 pedagogů. 
Dále  uvedl,  že  vedení  FF  přislíbilo  pomoc  při  financování  slavistiky  a  že  je  podáno  7 
rozvojových projektů a že pracoviště disponuje pestrým sborem pedagogů. Dodal, že výhled 
je minimálně na 3 roky.
Mgr. Forková se dotázala na formát studia a na možnou hrozbu, že teoreticko-lingvistické 
zaměření jednotlivých oborů a výuka jazyků budou oslabeny.
Doc. Pelikán uvedl, že znalost jazyků je prioritní a že počítá s nulovou znalostí jazyka na 
počátku studia. Připustil, že ubude teoretické lingvistiky. Dodal, že pro bakaláře bude zásadní 
praktická znalost jazyka a pro magistry bude možnost věnovat se lingvistice.
Mgr. Pejša uvedl, že omezení jazykové výuky je jen zdánlivé, nová koncepce výuky jazyka 
patří k nejmodernějším a bude provázána s projekty v daných národních regionech tak, aby se 
student mohl v zahraničí rychle zapojit do studia lokálního jazyka.
Doc. Pelikán zdůraznil, že nová koncepce klade důraz na zvládnutí praktického jazyka. Za 
pracoviště proklamoval, že bude usilovat o co nejvíce lektorů.
Mgr. Forková se dále dotázala, proč jsou jazykovědci na oboru nespokojeni.
Doc. Pelikán uvedl, že výuka jazyka bude nadále důležitou součástí oboru, bude jedním ze tří 
základních pilířů nové koncepce, tak aby se jazyk mohl stát účinným prostředkem při bádání.

Diskuse byla ukončena.  

Usnesení č. 27: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření bakalářského SP 
filologie o SO středoevropská studia.
Hlasování: 21-0-8

Usnesení č. 28: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření bakalářského SP 
filologie o SO východoevropská studia.
Hlasování: 21-0-8



Bod 4.
Pravidla pro organizaci studia na FF UK

Předseda senátu shrnul genezi vzniku předkládaného materiálu a upozornil, že pokud bude 
dnes schválen, bude projednáván na zítřejším zasedání AS UK. Dále vyzval děkana fakulty 
k úvodnímu slovu.
P. děkan stručně uvedl význam a obsah předkládaného textu.
JUDr. Handzelová dodala, že „výjimečnost charakteru studia“ na FF UK  bude zachována a 
současně budou platit nová Pravidla v souladu s rámcem vymezeným rektorátem.
Dr. Šrámek za legislativní komisi poděkoval p. děkanovi za zpracování změn a uvedl, že za 
komisi nemá výhrady k předkládanému materiálu.

Zahájení diskuse.

PhDr. Herman měl dvě poznámky. A) Pravidla by měla zahrnovat obecný pohled. Nedostatky 
v pravidlech  není  možno  řešit  akreditacemi.  B)  Nová  pravidla  vnášejí  ročníkový  systém, 
chceme to?
Doc. Zemánek se dotázal na kreditové limity pro doktorandy a upozornil na logický rozpor 
v bodech 2 a 4. Vznesl otázku, zda je úsek studia jeden rok.
JUDr. Handzelová odvětila, že úsek je rok. Dále dodala, že je zde platný řád UK a ten je 
předpisům FF nadřazený.
Proděkanka Králová odpověděla, že nejsou kreditové limity pro doktorandy.
PhDr. Herman opětovně upozornil na plíživý ročníkový systém a na nebezpečí protahování 
délky studia ze strany studentů vyplývající z nových pravidel.
Proděkanka Králová uvedla,  že systém funguje bez problému i  na úrovni bodů a  že není 
důvod se obávat, že tomu bude nadále jinak. Dodala, že není možné překročit řád UK.
Doc. Zemánek uvedl, že pokud si student dobu studia prodlužuje, a to ač za něj platí, tak na 
něj připadá méně finančních prostředků pro fakultu, než kolik jich posílá ministerstvo.
Proděkanka  Králová  prohlásila,  že  motivace  k rychlému  ukončení  bude  v připravovaném 
stipendijním řádu.
Kol. Valvoda se dotázal, proč má v pravidlech 12 oborů výjimku.
JUDr. Handzelová a p. děkan odvětili, že jedná se o rozhodnutí rektorátu.
PhDr. Herman vyslovil názor, že materiál je nepřípustný a navrhoval jeho neschválení.
Kol. Zajíček upozornil na vágní formulaci předmětu a kursu v elektronickém zápisu.
JUDr. Handzelová vysvětlila, že kurs je forma realizace předmětu.
Kol. Zajíček dodal, že je zde rozdíl ve formulacích v článku 1. a 2.
Kol.  Chromý uvedl,  že  článek  11.  je  složitě  formulován.  Navrhuje  změnu  předepsaného 
aritmetického úkonu na taxativní určení, které je dané a ve výsledku stejné. 
Proděkanka  Králová  uvedla,  že  v pravidlech  je  definován  předmět,  kurs  je  forma  jeho 
realizace. 
Kol. Hartigová se dotázala na způsob přepočtu již udělených bodů na kredity.
Proděkanka Králová shrnula systém přepočítávání.
Dr.  Adam citoval  z dopisu  pana  kancléře  UK,  ve  kterém pan kancléř  podává  legislativní 
interpretaci Pravidel pro studium.
Dr. Pultrová poznamenala, že kol. Zajíček má pravdu a že věta v předpisech je chybná. 
Proděkanka Králová upozornila, že pravidla musí být v souladu s řádem UK. Změna řádu UK 
by byla parciální a ohrozila by jiné fakulty, které naopak spoléhají na ročníkový systém.



PhDr. Kalivoda shrnul problém popsaný kol. Zajíčkem a Dr. Pultrovou. Vyjádřil názor, že se 
informační  systém  FF  musí  podřídit  Pravidlům.  Dodal,  že  nelze  nefunkčností  systému 
legitimizovat úpravy Pravidel.
Kol.  Valvoda dodal,  že  z interpretace  pana  kancléře  vyvozuje  nemožnost  skládat  atestace 
v delším časovém horizontu a navrhuje opakovatelnou možnost zápisu studenta. 
Dr. Adam upozornil na nebezpečí, že opakovaně zapsaní studenti mohou zahltit výuku.
PhDr.  Kalivoda  uvedl,  že  je  správné  skládat  atestaci  v semestru,  kdy  byl  daný  předmět 
absolvován.
Kol. Chromý a kol. Kubiš uvedli příklady problematičnosti bezprostředního skládání atestací.
Kol. Valvoda dodal, že problém spočívá v rozporu mezi starými studijními plány a novými 
předpisy.
Kol. Zajíček navrhl překlenovací období.
Dr. Adam upozornil, že kritiku je třeba směřovat k řádu UK, ne k novým Pravidlům.
Kol. Chromý apeloval na vedení FF, aby v této věci jednalo s RUK.
PhDr. Herman dodal, že kancléř nemá právo vykládat předpisy UK a že tato pravomoc náleží 
jiným orgánům. 
PhDr. Kalivoda navrhl ustanovení tříčlenné komise (Dr. Adam, PhDr. Herman, Dr. Šrámek) 
pro  zapracování připomínek, které se objevily v diskusi.
Kol. Chromý upozornil na přehnané požadavky na rozsah disertační práce. Dodal, že je třeba 
poměřovat kvalitu, ne kvantitu. 
Proděkanka  Králová  uznala  argumentaci  kol.  Chromého  za  opodstatněnou  a  dodala,  že 
požadavky na rozsah budou odstraněny.
Doc. Zemánek uvedl, že tento problém se týká i bakalářských a magisterských prací.
PhDr. Kalivoda dodal, že určitá norma rozsahu je u těchto prací nutná.
Bod 4. byl dočasně přerušen. Zasedání pokračovalo bodem 5.

Bod 5. 
Informace o postoji rektorátu k podmínkám přijímacího řízení na FF

Pan děkan a paní proděkanka Králová vysvětlili postoj RUK k přijímacímu řízení. Příčina leží 
v sílící snaze o centralizaci UK. P. děkan v této souvislosti informoval o chystané návštěvě 
rektora UK a o možné diskusi akademické veřejností FF s ním.
PhDr. Lyčka se dotázal, zda bude vedení fakulty v této věci dále s RUK jednat.
P. děkan odpověděl, že ano.

Pokračování bodu 4.
V diskusi  byla  dále  probírána  problematika  udělování  zápočtů  a  jejich  skutečný  obsah. 
Proděkanka  Králová   upozornila,  že  tento  problém  je  třeba  řešit  vhodnou  akreditací. 
Diskutující se shodli na tom, že kumulace mnoha zkoušek v jediném období úseku studia je 
nevyhovující.

Pracovní skupina ustavená před zahájením projednávání  bodu 5) předložila svůj návrh na 
řešení  této  otázky  úpravou  Pravidel  studia  na  FF.  Návrh  komise  byl  v další  diskusi 
akceptován, přijal ho i p. děkan jako součást jím předložených změn svého návrhu

Ukončení diskuse.



P. děkan shrnul znění nových úprav Pravidel, které vyvstaly v diskusi, a formuloval 6 změn 
textu oproti písemnému návrhu, který byl předložen senátu. 

Usnesení č. 29:  AS FF UK schvaluje Pravidla pro organizaci studia v předloženém 
znění se zapracováním návrhů změn přednesených ústně děkanem FF UK na závěr 
diskuse.
Hlasování: 25-0-2

Bod 6.
Zadávání diplomových prací

Předseda  senátu  otevřel  další  bod  jednání  pod  názvem  „Zadávání  diplomových  prací“  a 
vyzval kol. Valvodu k prezentaci svých připomínek.
Kol. Valvoda uvedl, že v současné době se sešla dvě nová nařízení o zadávání diplomových 
prací. Jedno určuje termín, dokdy má být práce zadána,  kdo je oprávněn diplomovou práci 
vést.  Pro  mnohé  studenty  toto  představuje  problém.  Předpisy  jsou  nově  zavedeny  bez 
předčasného upozornění a studenti v závěrečných ročnících nemají dost času se těmto novým 
podmínkám přizpůsobit. Kol. Valvoda proto navrhl posunout termín zadání prací na pro tento 
akademický rok až do letního semestru.
P. děkan odvětil, že je možné posunout platnost termínu zadávání diplomových prací, avšak 
nařízení týkající se oprávnění vést diplomovou práci v závislosti na akademické hodnosti je 
pro tuto fakultu zásadní. Dodal, že nařízení je jedním z nástrojů, jak pracoviště pobídnout 
k větší pracovitosti a napomoci tak k jejich rozvoji..
Kol. Valvoda se dále dotázal, do jaké míry je možné, aby na FF UK vedli diplomové práce 
odborníci z praxe. Upozornil, tito lidé většinou nemívají akademické tituly. Vznesl dotaz, zda 
se budou na tyto odborníky z praxe vztahovat stejná pravidla.
P. děkan uvedl, že záleží na pracovišti a na konkrétním posouzení.
Proděkanka Králová dodala, že je to také otázka prestiže a odpovědnosti pracoviště.
Kol.  Valvoda se  chtěl  ujistit,  zda  se  tedy  striktní  požadavek o  akademických hodnostech 
vztahuje pouze na akademické pracovníky a ne na odborníky z praxe.
P. děkan uvedl, že je možné udělit dle situace výjimku.
Kol. Chromý se dotázal, proč na žádosti o zadání diplomové práce není kolonka pro podpis 
studenta. 
Proděkanka Králová uvedla,  že  žádost  studenta o  zadání  diplomové práce  se  předkládá  a 
projednává na základní součásti, kde je tato žádost evidována.
Kol. Valvoda se dotázal na povinnosti, které nyní vyplývají pro studenty 5. ročníku, kteří ještě 
nemají zadanou diplomovou práci a o nových nařízeních je nikdo neinformoval.
Proděkanka Králová dodala, že je na studentech, aby si včas nechali práci zadat.
PhDr J. Herman se dotázal, co se stane, když si student diplomovou práci nezadá.
P.  děkan  uvedl,  že  je  to  na  odpovědnosti  pracoviště,  které  postupuje  na  základě  žádosti 
studenta.
Kol.  Kubiš  poznamenal,  že  odpovědnost  za  průběh  svého  studia  má  především  student, 
v jehož zájmu je, aby měl vše řádně splněno.
PhDr. J. Herman dodal, že  problém však stále tkví v právní rovině.
Prof. Šulová uvedla, že na katedře psychologie se stal případ, kdy si studentka zadala sama 
práci, sama si ji vedla a práce byla vynikající.
P. děkan dodal, že jedna věc je fungování katedry a druhá předpisy.
Ukončení diskuse.



Bod 7. 
Volba disciplinární komise dle návrhu děkana FF UK.

P. děkan předložil jména kandidátů do disciplinární komise a navrhl jejich zvolení.
Byla ustanovena volební komise ve složení: kol. Chromý, kol. Šrámek, prof. Šulová.
V době počítání volebních lístků pokračovalo zasedání dle programu.

Bod 8.
Harmonogram termínů zasedání AS v roce 2007

K bodu se nerozvinula žádná diskuse.

Usnesení č. 30/4: AS FF UK schvaluje harmonogram termínů zasedání AS na kalendářní 
rok 2007 podle předloženého návrhu PAS.
Hlasování: 20-0-0

Bod 9.
Různé

Předseda senátu otevřel bod různé. Sám vystoupil s připomínkou, že se v předchozích dnech 
dozvěděl, že proděkani nemají přístup k uzavřeným stránkám senátu. Tento přístup jim bude 
v nejbližší  době umožněn. Dále vyzval  ostatní  senátory,  aby případně vystoupili  se svými 
připomínkami v bodu Různé. 
Kol. Valvoda se dotázal, zda se něco mění pro stávající studenty ohledně zápočtů a kolokvií.
P. děkan odpověděl, že nikoli.
Kol. Valvoda se zeptal na minimální počty kreditů a na koeficient přepočítávání.
Proděkanka Králová odvětila, že problém se v současné době řeší.
Kol. Hron uvedl, že má přístup do neveřejných stránek i bez hesla a dotázal se, jak je to 
možné.
Předseda senátu uvedl, že je to vážné zjištění a přislíbil prošetření celé záležitosti.

Pokračování bodu 7.
Volební komise vyhlásila výsledky voleb.

Usnesení č. 31/4: AS FF UK schvaluje návrh na členy Disciplinární komise FF UK 
předložený děkanem FF UK.
Hlasování: Všichni navrhovaní  členové byli zvoleni, jmenovitě: Wolf B. Oerter  (17-0-1), 
Vladimír Petkevič  (22-0-1), Jakub Bachtík (22-1-0), Jana Eichlerová (21-1-1),  Martin 
Pehal (21-1-1); Všichni navrhovaní náhradníci byli zvoleni, jmenovitě: Jan Volín (22-0-
1), Šárka Zikánová (22-0-0), 1), Matěj Spurný (21-1-1), Samuel Zajíček (19-2-2).

J. Kalivoda poděkoval za účast a ukončil zasedání.



Zapsal: kol. Petr Kubiš
Kontroloval: PAS
AS FF UK schválil dne: 14.12. 2006
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