
Zápis z 6. jednání Akademického senátu FF UK  14. 12. 2006

Přítomni: M. Beneš, J. Herman,  P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Koldinská,M. Kovář, 
J. Krejčí, M. Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, A. Skřivan, L. Šulová, A. 
Čmejrková, V. Forková, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, P. Kubiš,  J. 
Lomová, P. Miklošková, J. Štogr, S. Zajíček 
Omluveni: P.  Šrámek,  P.  Zemánek,  Z.  Fialová  H.  Landová,  M.  Poláková,  R. 
Valvoda
Neomluvena: J. Čechurová 
Hosté: PhDr.  M.  Stehlík,  Ph.D.,  děkan;  prof.  PhDr.  J.  Králová,  CSc.,  Mgr.  A. 
Kubišta, Ing. J. Gregor, proděkani; prof. PhDr. I. Jakubec, CSc. 

Navrhovaný program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FF UK dne 12. 10. 2006
3. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK dne 9. 11. 2006
4. Rezignace člena PAS a doplňující volba
5. Změna Statutu FF UK
6. Návrh  na  dodatečné  vypsání  oborů  v přijímacím  řízení  na  akademický  rok 

2007/2008
7. Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky
8. Podnět kol. Chromého: Stipendia do USA
9. Informace o prominutí poplatků za prodlouženou dobu studia
10. Různé

1. Schválení programu
Kol. Kalivoda otevřel diskusi o programu jednání navrženém PAS a připomněl, že by 
měl AS tentokrát schvalovat dva zápisy.
K návrhu programu nezazněly žádné připomínky.
Hlasování: 21-0-0, program jednání byl schválen.

2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS FF UK dne 12. 10. 2006
Kol. Hron upozornil, že dříve byly zápisy z jednání AS podrobnější. Konkrétně v bodě 
týkajícím se Pravidel pro organizaci studia nejsou explicitně uvedeny návrhy změn 
legislativní komise.
Kol. Kalivoda označil připomínku kol. Hrona za případnou, nicméně připomněl, že by 
se ze zápisů neměly stávat  stenografické záznamy . 
Hlasování: 21-0-0, návrh zápisu ze říjnového zasedání AS FF UK byl schválen.



3. Schválení zápisu z 5. zasedání AS FF UK dne 9. 11. 2006
Kol. Zajíček upozornil, že ve znění usnesení č. 38 stále chybí jeho jméno, a požádal 
o jeho doplnění.
Hlasování: 21-0-0, návrh na změnu byl přijat.
Hlasování: 19-0-2, návrh zápisu z listopadového zasedání AS FF UK byl schválen.

4. Rezignace člena PAS a doplňující volba
Kol.  Kalivoda informoval o rezignaci kol.  Kubiše na členství v předsednictvu AS a 
vyzval především studenty k návrhům na nového člena PAS za studentskou kurii AS. 
Kol. Kubiš navrhl kol. Zajíčka.
Kol. Zajíček s kandidaturou souhlasil. 
Jiné návrhy nezazněly.
Kol. Kalivoda připomněl svůj e-mail, ve kterém se senátorů ptal, jestli by byl někdo 
ochoten zastoupit  ho v legislativní  komisi.  Zatím nikdo na jeho výzvu nereagoval, 
takže kol. Kalivoda v komisi ještě na čas zůstane. Dále kol. Kalivoda vyzval k volbě 
volební komise. 
Navrženi a zvoleni byli kol. Chromý, kol. Kubiš a kol. Rubáš. 
Kol. Kubiš oznámil výsledek tajného hlasování. 
Hlasování: 17-1-1, kol. Zajíček byl zvolen členem PAS.

5. Změna Statutu FF UK
Děkan upozornil, že nejde o nový statut ani o zásadní změnu stávajícího statutu, ale 
pouze o sladění současného statutu se Statutem UK a s vysokoškolským zákonem. 
Jen někdy změny zasahují za tento rámec. Dále děkan navrhl probrat změny bod po 
bodu.
K čl. 9 Kol. Kubišta konstatoval, že nelpí na názvu „Centrální knihovna“. I když to 
může znít směšně, jedním z argumentů proti změně názvu na „Ústřední knihovna“, je 
zkratka ÚK FF UK. „Centrální knihovna“ neznamená centralizovaná, ale s centrálním 
informačním  systémem.  Kol.  Kubišta  se  přimluvil  za  název  „centrální“.  „Ústřední 
knihovnu“ má navíc Univerzita Karlova. Docházelo by k míšení pojmů. 
Děkan poznamenal, že je tato změna projednána s rektorátem i legislativní komisí. 
Dále připomněl, že novela vysokoškolského zákona byla schválena v lednu, novela 
Statutu UK v dubnu, FF by měla novelizovat statut do konce roku.
Kol. Kalivoda poděkoval vedení FF UK za práci, kterou věnovalo materiálu. K diskusi 
předložil tyto otázky: název knihovny, citaci Statutu UK nebo jen odkaz na něj.
Kol.  Chromý poděkoval vedení FF a vysvětlil,  že nechce útočit  na jeho práci,  jen 
upozornit na drobnosti. Legislativní komise nedostala včas materiály k projednávání, 
v dokumentech  byl  poměrně  velký  chaos.  Dále  kol.  Chromý  shrnul  stanovisko 
legislativní komise: LK doporučuje novelu Statutu FF UK ke schválení.



Kol.  Lyčka  doporučil  název  „Knihovna  FF  UK“  bez  přívlastku  „centrální“  nebo 
„ústřední“.
Kol.  Jedličková konstatovala,  že „Ústřední  knihovna“  se vztahuje k  univerzitě,  na 
univerzitách v zahraničí i v ČR se obdobné knihovny jmenují jen „Knihovna“ dané 
fakulty.
Kol. Kalivoda doporučil zachovat v čl. 35 a 49 odkaz na Statut UK, protože v tom 
případě se nebude muset měnit  Statut  FF UK, jestliže se změní Statut  UK. Dále 
navrhl pro knihovnu název „Základní knihovna FF UK“.
Kol. Zajíček se k otázce odkazu na Statut UK nebo jeho citace otázal, zda lze zaručit, 
že nedojde k přečíslování článků u nadřízeného předpisu.
Děkan odpověděl, že to zaručit nelze, ale že už dlouho ke změnám nedochází.
Děkan shrnul výsledky diskuse: 
1. v čl. 35 a 49 bude pouze odkaz na Statut UK a název „Centrální knihovna FF UK“ 
bude v textu Statutu změněn na „Knihovna FF UK“. 
Dále přijal dva návrhy kol. Chromého:
2. v čl. 1 odst. 2 rozšířit větu „Další cizojazyčná znění názvu jsou uvedena v opatření 
děkana.“ na „Další cizojazyčná znění názvu jsou uvedena ve statutu univerzity a v 
opatření děkana.“
3. v čl.  21 odst. 3 bude formulace „který je jmenován děkanem“ nahrazena slovy 
„kterého jmenuje děkan“.

Usnesení č. 41/6: 
AS  FF  UK  schvaluje  návrh  děkana  FF  na  změnu  Statutu  FF  UK  v písemně 
předloženém znění  se  zapracováním tří  úprav,  které  děkan FF akceptoval  podle 
diskuse AS FF UK a které jsou zachyceny v zápisu ze zasedání AS FF UK.
Hlasování: 21-1-0, usnesení bylo přijato.

6. Návrh na dodatečné vypsání oborů v přijímacím řízení  na akademický 
rok 2007/2008

Děkan shrnul materiál, který senátu dodal v písemné podobě.
Kol. Jakubec konstatoval, že návrh byl schválen studijní komisí.
Kol. Kalivoda přednesl návrh usnesení: 

Usnesení č. 42/6: 
AS FF UK přijímá návrh děkana FF na dodatečné vypsání oborů v přijímacím řízení 
na akademický rok 2007/2008 podle písemného materiálu.
Hlasování: 22-0-1, usnesení bylo přijato.

7. Pravidla pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky



Proděkanka Králová konstatovala, že vedení vycházelo z univerzitního předpisu a 
aplikovalo ho na FF, že návrh předložilo stipendijní komisi i Studentské radě. Jediný 
problém vidí v získávání dat. Ta však budou od příštího roku získávána elektronicky. 
Dále proděkanka Králová upozornila, že kritériem mohou být pouze studenti daného 
studijního programu, jinak není vedení FF schopno dobrat se k relevantnímu třídění.
Kol. Chromý doplnil připomínky legislativní komise:
ad bod 3: Je třeba vložit „a“ mezi písmena a) a b).
ad bod 4: Jednotlivá písmena by měla být oddělena čárkou nebo středníkem a na 
konci by měla být tečka.
ad bod 4: LK doporučuje vytvořit samostatný bod 5 od „Jde-li o podskupinu…“ 
ad bod 6: Tento bod není jasný. 
ad bod 10: Je třeba uvést, kdo stanovuje průměr známek.
Děkan odpověděl, že s připomínkami k bodům 3 a 4 souhlasí, připomínce k bodu 6 
nerozumí  a  ponechává  znění  vlastního  návrhu.  V bodě  10  potřebný  průměr 
stanovuje děkan.
Kol.  Jakubec  konstatoval,  že  studijní  komise  dostala  návrh  e-mailem  včera 
odpoledne, dnes ho projednala. Dále se otázal, zda by dokument neměl obsahovat 
preambuli ve smyslu, že předpis vychází z předpisu univerzity, aby měl obdobnou 
strukturu jako další předpisy.
Kol.  Rubáš  připomněl  připomínky  studijního  oddělení  FF  a  rektorátu  k návrhu 
předpisu. 
Kol.  Zajíček  namítl,  že  je  návrh  šitý  horkou  jehlou,  body  4  a  6  by  měly  být 
přeformulovány,  v předloženém  znění  by  pravidla  neměla  být  schválena.  Dále 
s pomocí nákresu na tabuli vysvětloval, do jak absurdních situací mohou vést body 4 
až 6.
Kol. Kalivoda se senátu zeptal, jestli se chce návrhem dále zabývat. Dále připomněl, 
že by bylo dobré počkat na vyjádření  rektorátu ve věci  udělování stipendií,  které 
zatím nepřišlo, a navrhl zabývat se pravidly pro udělování stipendií na následujícím 
zasedání AS. 
Děkan konstatoval, že je v rozpacích vůči fungování fakultního aparátu. Připomínku 
pana  kancléře  dostal  před  deseti  dny,  poslal  ji  studijnímu  oddělení,  ovšem  ne 
všechny změny byly zapracovány. Možná by měla být vytvořena pracovní skupina, 
která by pracovala na novém návrhu.
Kol. Chromý upozornil na rozpor: FF má povinnost vyplácet stipendia, ale chybí jí 
předpis.
Děkan poznamenal, že ve srovnání s jinými fakultami UK na tom FF není s prací na 
předpisu  nejhůř.  Ze  sedmnácti  fakult  se  polovina  neozvala,  že  něco  připravují. 
S vyplácením stipendií by neměl  být problém.
Kol.  Rubáš  připomněl,  že  stipendijní  komise  dostala  podnět  od  ing.  Marcolly: 
stipendijní  komise  pozastavila  vyplácení  účelových  stipendií  za  účelem vytvoření 
rezervy pro vyplácení prospěchových stipendií.
Kol.  Kalivoda navrhl vytvořit  pracovní skupinu. Jejími členy by měli  být mimo jiné 
kolegové Rubáš a Zajíček.



Kol. Hron se nabídl, že bude dalším členem této skupiny. 
Kol. Kalivoda přednesl návrh usnesení:

Usnesení č. 43/6: 
Na žádost děkana FF AS FF UK navrhuje pracovní skupinu ve složení kol. Rubáš, 
kol.  Hron,  kol.  Zajíček,  která  bude  s vedením  FF  spolupracovat  na  dokončení 
Pravidel pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky na FF.
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato.

Kol. Hron se zeptal, jak budou v budoucnu vyplácena účelová stipendia.
Děkan odpověděl, že vedení FF jedná s rektorátem, ale že zatím na stole neleží 
žádný výsledek. Konkrétněji to bude jasné až po schválení rozpočtu na rok 2007.
Kol. Lyčka se zeptal, jestli je možné čerpat ze stipendijního fondu omezeně nebo bez 
omezení a jestli se fakulta nezhroutí, jestliže bude muset  vyplatit stipendium všem 
studentům.
Děkan odpověděl, že se fakulta nezhroutí, ale musí počítat s 5,5 miliony na vyplácení 
stipendií.

8. Podnět kol. Chromého: Stipendia do USA
Kol. Chromý konstatoval, že odeslal podnět, a za tři dny na to vyšlo opatření děkana, 
které situaci vyřešilo. Zeptal se, proč p. Stodola ze zahraničního oddělení FF vylepil 
plakát, že studenti musejí odpracovat 300 hodin pro studijní oddělení, když to nebyla 
pravda. Je p. Stodola nekompetentní?
Děkan vysvětlil, že toto pravidlo platilo ještě v minulém roce, ale od té doby došlo ke 
změně pravidel. Zaměstnanec ZO jednal podle starých pravidel, nicméně ani starší 
pravidla neměla v žádném předpisu oporu.

9. Vybírání poplatků za prodlouženou dobu studia
Děkan oznámil,  že prorektor Bednář  vyhověl  žádosti  ze strany FF,  a  oznámil,  že 
studenti,  kteří  skládají  státní  zkoušku v září,  nemusejí  platit  poplatky za další  rok 
studia. Studijní oddělení má oslovit studenty, kteří mohli být poškozeni, a vyzvat je, 
aby požádali o náhradu. 
Kol. Čmejrková doplnila, že studijní oddělení kontaktovalo individuálně všechny tyto 
studenty a zaslalo jim formulář, kterým mohou žádat o navrácení peněz.
Kol. Králová doplnila, že někteří studenti už své peníze dostali zpět.

10.Různé
Kol. Kalivoda oznámil, že mu kol. Hron poslal zprávu, že byla fakultní Pravidla pro 
organizaci studia změněna na půdě AS UK. 



Kol.  Stehlík  upřesnil,  že  šlo  o  pravidla  pro  organizaci  přijímacího  řízení.  Tento 
materiál byl zřejmě změněn na půdě AS UK. 
Kol. Kalivoda vyzval legislativní komisi, aby celou záležitost prozkoumala.

Zapsala: Anna Čmejrková
Kontroloval: PAS
AS FF UK schválil dne: 11.1. 2006


