
Zápis z 5. jednání Akademického senátu FF UK 9. 11. 2006 
 

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

Navrhovaný program:
1. Schválení programu
2. Projednání žádostí o akreditaci nového studijního programu a oboru, o rozšíření 
schválených akreditací studijních programů o nové stud. obory a o prodloužení 
akreditací stud. oborů na dostudování

a. Úvodní dopis děkana FF k předloženým žádostem o akreditace
b. Stanovisko studijní komise FF k předloženým žádostem o akreditace
c. Žádost o akreditaci magisterského navazujícího SP učitelství pro střední
    školy, SO učitelství psychologie (prez. a komb. jednooborové studium)
d. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie o SO 
    jihovýchodoevropská studia (prez. jednooborové studium.)
e. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP filologie, SO fonetika, o výuku
    v cizím  jazyce (francouzština; prez. a komb. studium)
f. Žádosti o prodloužení akreditací pětiletých magisterských SO na dostudování

3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2007/2008
4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen - prosinec 2006
5. Návrh Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK - žádost RUK o vyjádření 
fakult UK
6. Různé

1. Schválení programu

Kol..Kalivoda  zahájil  jednání  AS FFUK,  přivítal  přítomné senátory  a  hosty.  Na úvod 
přednesl dva nové návrhy k zařazení do programu a to jako nové body 6) a 7). Jednalo se 
o a) podnět kol Chromého ohledně povinného vyplácení prospěchových stipendií  a b) 
diskusi k vyplácení poplatků za prodlouženou dobu studia. Kol.Kalivoda navrhl zařazení 
těchto  bodů,  představil  návrh  programu  a  vyzval  přítomné  k připomínkám.  K návrhu 
nezazněly  žádné  připomínky,  proto  bylo  přistoupeno  k hlasování.  Hlasování: 20-0-0, 
návrh programu byl schválen.

2. Projednání žádostí o akreditaci nového studijního programu a oboru, o rozšíření 
schválených akreditací studijních programů o nové stud. obory a o prodloužení 
akreditací stud. oborů na dostudování 

a. Proděkanka Králová na výzvu předsedy AS FF UK k vyjádření uvedla, že 
nemá žádné další připomínky.



b. Zástupce studijní komise uvedl, že studijní komise rovněž nemá připomínek.

c. Žádost o akreditaci magisterského navazujícího SP učitelství pro střední školy, 
SO učitelství psychologie (prez. a komb. jednooborové studium)
Na výzvu k diskusi nezazněly žádné připomínky, bylo přikročeno k hlasování.
Usnesení č. 32:
AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  akreditaci  magisterského 
navazujícího SP učitelství pro střední školy, SO učitelství psychologie.
Hlasování: 21-0-0.

d. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP filologie o SO 
jihovýchodoevropská studia (prez. jednooborové studium.)
Na výzvu k diskusi kol. Valvoda přednesl poznámky k formálním náležitostem 
žádosti (číslování, stránkování apod.). Zástupce příslušné katedry reagoval na 
tyto výtky v tom smyslu,  že materiál  bude opraven před jeho odesláním na 
MŠMT.
Usnesení č. 33:
AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádosti  o  rozšíření  akreditace 
bakalářského SP filologie o SO jihovýchodoevropská studia.
Hlasování: 21-0-1.

e. Žádost o rozšíření akreditace doktorského SP filologie, SO fonetika, o výuku v 
cizím jazyce (francouzština; prez. a komb. studium). 
Zástupkyně katedry představila stručně studijní program, proděkanka Králová 
ocenila,  že  katedra  přeložila  příslušné  materiály  do  francouzštiny  a 
konstatovala, že schválení SO by bylo přínosem nejen pro samotný obor, ale i 
pro FF UK. 
Usnesení č. 34:
AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace doktorského 
SP filologie, SO fonetika, o výuku v cizím jazyce (francouzština).
Hlasování: 22-0-0.

f. Žádosti o prodloužení akreditací pětiletých magisterských SO na dostudování
Kol.Kalivoda  vysvětlil,  že  ačkoliv  se  AS  FF  UK  již  v minulosti  zabýval 
některými z těchto žádostí, MŠMT požaduje nové formuláře pro tyto žádosti, 
zatímco  nové  předložení  akreditačních  materiálů  je  v případech  žádostí  o 
akreditace  na  dostudování  požadováno  pouze  výjimečně.  Aby  bylo  možno 
Rektorátu  UK odeslat  všechny žádosti  o  akreditace  tohoto  typu  v jednotné 
formě, jsou na dnešní zasedání AS předloženy znovu i ty žádosti, které již AS 
projednával na svém zářijovém zasedání, a AS je žádán, aby se k nim znovu 
vyjádřil  společným  usnesením.  Na  výzvu  k diskusi  nezazněly  žádné 
připomínky, bylo přikročeno k hlasování.
Usnesení č. 35:
AS  FF  UK  nemá  námitky  proti  žádostem  o  prodloužení  akreditací 
pětiletých  magisterských  SO  na  dostudování,  jak  jsou  obsaženy 
v písemném materiálu předloženém senátu.
Hlasování: 22-0-0.



3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 
2007/2008

Předseda AS FF UK kol. Kalivoda nejprve požádal  pana děkana o podání úvodní 
informace a poté vyzval přítomné k diskusi. Ing. Ondračka upozornil na skutečnost, že 
ačkoliv  jsou  uchazeči  žádáni,  aby  kontaktovali  předsedy  oborových  rad,  nejsou 
z předloženého materiálu zřejmá jejich jména,  pouze e-mailové adresy a dohledání 
chybějících kontaktů je často velmi náročné. Kol.Ondračka proto doporučuje, aby bylo 
uvedeno plné jméno, pracoviště a e-mailový kontakt. Děkan uvedl, že to není žádný 
problém. Kol.  Herman navrhl  zřídit  centrální  adresu,  kam se uchazeč o doktorské 
studium obrátí,  některé  dotazy mohou být  vyřízeny centrálně,  ostatní  se přepošlou 
příslušným osobám. Na tento podnět reagoval opět pan děkan s tím, že je potřeba najít 
konkrétní způsob, jak toto organizovat a spíše se přiklání k tomu kombinovat existenci 
centrální  adresy  s konkrétními  kontaktními  údaji,  přičemž  obojí  bude  uvedeno  na 
příslušných dokumentech.  Doc. Kovář tento návrh podpořil. Dále zaznělo, že je třeba 
ověřit funkčnost e-mailů. Děkan slíbil, že centrální e-mail bude zaveden. Kol. Herman 
dále  upozornil  na  to,  že  podmínky  přijetí  na  studijní  obor  neobsahují  vymezení 
nezbytných  odborných  kompetencí  uchazeče,  zejména  toho,  který  v magisterském 
stupni daný obor nestudoval. Mgr. Rubáš reagoval zkušenostmi z translatologie, kde 
se toto neosvědčilo, neboť to uchazeče odrazovalo.

Usnesení č. 36:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro 
akademický rok 2007/2008 s doplněním údajů,  které napomohou komunikaci 
zájemců  o  studium  s oborovými  radami  předmětů  a  se  studijním  oddělením 
fakulty.
Hlasování: 21-0-0.

4. Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen - prosinec 2006

Prof. Skřivan namítl, že je podivné schvalovat stipendia ex post za říjen 2006. Na tuto 
námitku děkan uvedl, že stipendia ještě nebyla vyplacena, neboť toto právě závisí na 
schválení AS FF UK.

Usnesení č. 37:
AS FF UK schvaluje Návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen - 
prosinec 2006.
Hlasování: 22-0-0.

5. Návrh Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK - žádost RUK o vyjádření 
fakult UK

Předseda AS FF UK kol. Kalivoda vyzval přítomné k diskusi. Kol. Valvoda přivítal 
iniciativu rektorátu, ale zároveň uvedl, že spolky budou mít zásadní problém splnit 
kritéria tohoto návrhu a to zejm. velikostí členstva a jeho strukturou. Valvoda uvedl, že 
nezná takovou organizaci, která by na FF UK fungovala a zároveň splňovala nároky 
návrhu  pravidel.  V úvahu  tak  podle  něj  přicházejí  pouze  sportovní  spolky  nebo 
odborové svazy, ovšem řada aktivit vzniká na bázi spolupráce několika studentů a jako 



příklad uvedl  studentské časopisy  na  akademické  půdě.  Navrhuje,  aby  se  pravidla 
rozšířila  tak,  aby mohla  platit  i  pro reálně  existující  spolky.  Kol.  Chromý navázal 
diskusí k bodům návrhu Pravidel 4b a d, které hovoří o sounáležitosti studentů. Takto 
formulované vymezení toho, co je studentský spolek, je podle něj násilné a nemusí být 
vždy logické, protože hlavním kritériem by nemělo být to, na jaké fakultě studenti 
studují. Předseda studentské rady P. Eichler uvedl, že se v důvodové zprávě k návrhu 
m.j. uvádí vzorec pro výpočet výše podpory, jehož reálná aplikace na SR FF UK de 
facto znamená nulový příděl prostředků. Toto uvedl pro ilustraci návrhu, aby šlo o 
adresnou podporu spolků, spolupráce napříč fakultami může být zohledněna ve výši 
podpory, neměla by ale fungovat jako podmínka podpory. Tuto podmínku bude mít 
problém splnit řada fakult a jejich spolků. Kol. Chromý tlumočil námitku kol. Zajíčka, 
že formulace týkající se vymezení členstva studentského spolku de facto znamenají, že 
členové takového spolku musejí být zapsáni na dvou různých fakultách. Kol. Valvoda 
navrhl, aby AS FF UK vytvořil protinávrh k uvedenému návrhu Pravidel a opatřil jej 
důvodovou zprávou. Za tímto účelem byla navržena pracovní skupina, která  tento 
protinávrh  a  důvodovou  zprávu  vypracuje,  ve  složení:  Valvoda,  Chromý,  Zajíček, 
Eichler a Rubáš.
V diskusi  se  senátory  Chromým,  Zajíčkem,  Hermanem,  Zemánkem  zformuloval 
předseda AS FF UK návrh usnesení, o kterém dal hlasovat.

Usnesení č. 38:
AS FF UK se domnívá, že v návrhu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů 
UK  není  vhodná  předpokládaná  vazba  udělení  dotace  zájmovým  uskupením 
studentů na účast studentů z nejméně dvou fakult, a pověřuje pracovní skupinu 
ve složení kol. Eichler, kol. Chromý, kol. Rubáš, kol. Valvoda, kol. Zajíček, aby 
tuto  i  další  připomínky vyslovené při  diskusi  senátu  sdělila  do  požadovaného 
termínu AS UK.
Hlasování: 20-0-2.

6. Podnět kol. Chromého ohledně povinného vyplácení prospěchových stipendií

Kol.  Chromý  stručně  představil  svůj  podnět  a  vyzval  PAS  FF  UK  k tomu,  aby 
oficiálně  požádalo  AS UK o vysvětlení,  proč  k této  situaci  došlo.  Zároveň  navrhl 
řešení situace, a to například snížením výše stipendia na rok, snížením desetiprocentní 
kvóty nebo nejlépe zrušením povinnosti vyplácet stipendia a ponechat rozhodnutí na 
fakultách.

Kol.  Kalivoda  otevřel  diskusi.  Prof.  Skřivan  vznesl  dotaz,  zda  má  FF  UK  vůbec 
dostatečné  finanční  prostředky  na  splnění  stanovené  kvóty  a  výše  stipendia,  když 
podle jeho odhadu jde o cca 6 mil. Kč ročně. Na tento dotaz reagoval děkan FF tím, že 
odhad je správný a navíc současný stipendijní fond disponuje cca 5 mil. Kč ročně, což 
vytváří deficit ve výši jednoho miliónu. Fakulta tedy musí zapojit jiné prostředky než 
pouze  ty,  které  vybere  na  poplatcích,  například  použitím  rezervy  ze  specifického 
výzkumu. Děkan dále upřesnil, že na AS UK neprošel návrh centrálního fondu pro 
výplatu  prospěchových  stipendií,  ale  zůstal  princip  (nebyl  zpochybněn  proto,  že 
ostatní fakulty s tím možná takový problém díky počtu studentů mít nebudou), jehož 
implementace  tak  padá  na  jednotlivé  fakulty,  přičemž  všechny  se  s  tím  potýkají. 
Dalším problémem je sběr reálných dat, tedy zjišťování studijních průměrů a nalezení 
požadovaných 10%, narůstá agenda, ale bez zavedení informačního systému  to není 



možné  dělat  jinak  než  ručně.  Doc.  Zemánek  podpořil  návrh,  podle  kterého  by  se 
přednostně vyplácela  účelová stipendia,  k tomu se později  připojil  i  prof.  Skřivan. 
Chromý zdůraznil, že pokud se tím AS UK začne zabývat, je šance, že se něco změní. 
Děkan  ještě  doplnil,  že  FF  UK  počítá  s minimální  výší  prospěchového  stipendia, 
neboť výše stipendia se pohybuje v rozmezí 9-18 tis. Kč a proto vítá tuto iniciativu, FF 
UK se navíc toto nařízení dotýká velmi bolestně díky počtu studentů. Kol. Herman 
poukázal  na  velmi  problematické  porovnání  studijních  výsledků  na  jednotlivých 
oborech  a  tedy  komplikované  vymezení  kritérií  pro  udělování  prospěchových 
stipendií,  což však pro UK není,  a  správně,  relevantní  argument.  Doporučil  hledat 
řešení  v omezení  prostředků  na  výplatu  prospěchových  stipendií  pouze  v určitém 
procentuálním podílu  stipendijního  fondu  tak,  aby  nebylo  nutné  dotovat  stipendia 
z jiných položek fakultního rozpočtu.  V diskusi  se  AS FF UK rozhodl řešit  situaci 
kombinací dopisu a osobního jednání. Ondračka se dotázal,  zda tento předpis není 
navázán na vyšší nařízení, neboť nemusí jít pouze o iniciativu UK. Děkan vysvětlil, že 
UK směřuje k větší centralizaci a sjednocování fakult UK.

Usnesení č. 39:
AS FF UK pověřuje  PAS FF UK,  aby  jednalo  s PAS  UK o  možnosti  změnit 
kritéria vyplácení prospěchových stipendií tak, aby na FF UK nebyla ohrožena 
možnost vyplácení stipendií účelových.
Hlasování: 22-0-0.

7. Vybírání dodatečných poplatků za prodlouženou dobu studia.

Kol. Kalivoda stručně uvedl problém: do ledna 2006 studenti platili za reálnou dobu, 
po níž překročili stanovenou délku studia, od 1.1. 2006 ovšem studenti platí min. celý 
semestr, z čehož vyplývá řada problémových a nespravedlivých situací. Kol. Kalivoda 
dále uvedl, že na zaslaný dopis v této věci prorektorovi UK prof. Bednářovi dosud 
nepřišla odpověď, pouze sdělení, že odpověď je na cestě; děkan dostal odpověď v tom 
smyslu, že se o tom bude jednat. Rektor UK veřejně sdělil,  že je možné to znovu 
uvážit. Mezitím však již jsou zamítány žádosti studentů o prominutí poplatků. Kol. 
Kalivoda otevřel diskusi dotazem plénu, jak v této věci pokračovat dál. Kol. Valvoda 
podporuje další jednání a přidal argument, že by mohl nastat pro FF UK problém, 
pokud by se student, kterému dle vysokoškolského zákona nebyla zákonně umožněna 
možnost  studovat  6  let,  soudil.  Kol.  Herman uvedl,  že  je  třeba věnovat  pozornost 
tomu,  jak jsou rozloženy státní  závěrečné zkoušky v harmonogramu akademického 
roku, zda si problém nezpůsobuje FF UK sama tím, že se tyto zkoušky konají příliš 
pozdě. Doc.Zemánek pak reagoval na další diskusi tím, že je potřeba hledat systémové 
řešení, podpořil jej později také Ing. Ondračka výzvou, aby byla napravena formální 
chyba,  nikoli  řešit  problém  řadou  výjimek.  Kol.  Pultrová  a  Doc.  Čechurová 
poznamenaly, že student sice platí za celý následující semestr prodlouženého studia, 
ale ztrácí statut studenta ve chvíli, kdy složí SZ. Děkan doplnil, že pokud student složí 
státní závěrečnou zkoušku do dne splatnosti, poplatek se mu promíjí, čímž se vylučuje 
přesah  v řádech  několika  dnů/týdnů.  Kol.  Zemánek  namítl,  že  by  náprava  měla 
směřovat k tomu, aby k takovému procesu vůbec nedocházelo, aby řízení se studentem 
vůbec nebylo zahájeno, čímž také přibývá administrativní práce. Kol. Kalivoda navrhl, 
aby předsednictvo jednalo s příslušnými orgány UK o otázce vyžadování poplatků za 
prodlouženou dobu studia.



Usnesení č. 40:
AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby co nejrychleji  projednalo s  orgány UK 
otázku vyžadování poplatků spojených se studiem za překročení standardní doby 
studia  navýšené  o jeden  rok,  při  jejichž  předpisování  v současné  době 
pravděpodobně dochází  k tvrdostem vůči  studentům a nejednotnému postupu 
orgánů UK a které je pravděpodobně v rozporu se smyslem ustanovení zákona o 
vysokých školách.
Hlasování: 21-0-0.

8. Různé
Předseda AS FF UK dále vyzval k návrhům do bodů „Různé“. Kol. Valvoda vznesl 
dotaz  ohledně  evaluací  studentů;  jakým  způsobem  budou  výsledky  evaluace 
zveřejněny.  Proděkan  Kubišta  uvedl,  že  evaluovalo  cca  750  studentů,  evaluace  je 
v současné době ukončena, nyní vyvstala otázka jak s daty naložit, neboť je třeba určit 
hranici  výpovědní  hodnoty  (např.  evaluace  kurzu  bude  relevantní,  pokud  kurz 
hodnotilo min. 20% jeho účastníků). Výsledky evaluace budou zveřejněny do konce 
příštího týdne.

J. Kalivoda poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: kol. Petra Jedličková
Kontroloval: PAS
AS FF UK schválil dne: 14.12. 2006
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