
Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007
 

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

Navrhovaný program:

1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS FF UK dne 14. 12. 2006
3. Návrh podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2006/2007. 
5. Různé

1. Schválení programu  

Kol. Kalivoda zahájil jednání AS přáním úspěšného roku 2007 a seznámil 
přítomné s programem jednání.

K návrhu nezazněla žádná připomínka.

Program byl schválen hlasováním s výsledkem 16-0-0.

2. Schválení zápisu z  6. zasedání AS FF UK dne 14. 12. 2006  

K návrhu zápisu, do kterého byly již zapracovány připomínky z e-mailové 
korespondence, nebyly žádné připomínky.

Zápis byl schválen hlasováním s výsledkem 16-0-0.

3. Návrh podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky  

Pan děkan připomněl přítomným, že se jedná o dopracování materiálu, který byl 
předložen na zasedání AS v prosinci loňského roku, a poděkoval pracovní 
komisi, která byla tehdy senátem ustavena, za dobrou práci. Kritériem pro 
přiznání prospěchového stipendia je nyní studijní průměr za loňský akademický 
rok, počet kreditů a počet zkoušek. Byl vypracován matematický model; o jeho 
vysvětlení požádal pan děkan kol. Zajíčka.
Kol. Zajíček poukázal na povahu přijatého modelu, který zvýhodňuje větší počet 
absolvovaných zkoušek a jejich hodnocení; počet kreditů je pak mírně důležitější 



než studijní průměr. Počet studentů, kteří mají nárok na prospěchové stipendium, 
je prvních 10% při sestupném seřazení dle navrhovaného komplexního kriteria 
plus ti, kteří dosáhnou stejného výsledku jako poslední z oněch deseti procent.

Pan děkan dodal, že výsledná tabulka bude zveřejněna a studenti, kterým 
stipendium má být přiznáno, budou mít třicet dní na to, aby si o ně požádali. Pan 
rektor vydá tento návrh podmínek jako své opatření, v únoru by se měla schválit 
celková pravidla pro udělování stipendií na FF UK .

Na dotaz kol. Valvody, jak se umožní žádat studentům v zahraničí, pan děkan 
odpověděl, že podmínky budou zveřejněny na webu, stejně tak formulář žádosti.

Kol. Ondračka se zeptal, jak se budou získávat vstupní data. Paní proděkanka 
Králová vysvětlila, že kol. Zajíček vytvoří program, do kterého budou zpočátku 
zanášet data studenti jako výpomoc. Zdrojem dat nadále bude zápis do studia; 
studijní oddělení má pak připraven způsob, jak při zápisu rychle zjišťovat shodu 
dat na studijních kartách s elektronickým záznamem.  Tak se také zjistí, jak 
jednotlivá pracoviště zadávají data do elektronického systému. Na dotaz kol. 
Kalivody, zda to neprodlouží dobu potřebnou k zápisu, paní proděkanka odvětila, 
že ne.

Další dotazy nebyly, senát odhlasoval usnesení, které navrhl kol. Kalivoda:

Usnesení č. 44:  AS FF UK vyslovuje souhlas s návrhem Podmínek pro přiznání 
stipendia za vynikající studijní výsledky podle předloženého materiálu.

Hlasování: 16-0-1.

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2006/2007  

Pan děkan vysvětlil, že na žádost pana rektora konkretizoval úkoly 
v dlouhodobém záměru FF UK pro akademický rok 2006-07. Z konkrétních úkolů 
uvedl problém akreditací a reakreditací a činnost akreditačního referátu, otázku 
učitelského studia, činnosti oborových rad (v některých případech bude nutná 
jejich rekonstrukce), jednotného universitního elektronického informačního 
systému, projekt Centra dalšího vzdělávání, problém průběžných a závěrečných 
zpráv výzkumných záměrů, navýšení počtu žádostí o granty UK. FF UK rovněž 
vznáší tyto připomínky k nastavení kritérií habilitačních a profesorských 
jmenovacích řízení:

- aby jako habilitační práce byly přijímány i mimořádně 
erudované práce překladové, slovníkové a 
lexikografické a náročné edice;

- aby citační ohlasy byly jen pomocným kritériem;
- aby se zjednodušily administrativní úkony;
- aby se počet požadovaných výstupů pro habilitační 

řízení snížil z 20 na 15.
Pan děkan také upozornil, že výzkumné záměry v současné podobě už 
v budoucnu nebudou pokračovat, plánuje se institucionální podpora podle výkonu 
jednotlivých institucí; nastavená kritéria ovšem vycházejí vstříc zejména 



přírodním vědám. Pan děkan spolu s dalšími kolegy už jednal s prorektorem 
Gašem a předložil některé požadavky, které by zmenšily znevýhodnění 
humanitních oborů: např. zvýšit váhu monografií, vytvořit přehled významných 
časopisů pro humanitní obory (tuto iniciativu přivítala i AV ČR, je třeba zapojit i 
další filosofické fakulty), zvýšit důležitost filologických oborů.
Dále pan děkan zmínil postup 2. etapy výstavby Knihovny FF UK, který byl 
zkomplikován archeologickým průzkumem (podle proděkana Gregora v jeho 
důsledku došlo už k 1-2měsíčnímu zpoždění, ukončení lze tedy očekávat spíše 
až počátkem příštího roku), a rekonstrukci SVI, které od příštího týdne povede 
nový ředitel. Důležitá je také mezinárodní spolupráce (ECES atd.), je třeba 
pokračovat v přípravě společných mezinárodních studijních programů v cizích 
jazycích.

Kol. Rubáš měl k textu Aktualizace několik připomínek technicko-korektorského 
rázu.

Kol. Jedličková měla dva dotazy ohledně
a. projektu do 7. rámcového programu EU 
b. corporate identity (logo, informační materiály).

ad a. Pan děkan uvedl, že jde především o optimalizaci  uplatnění absolventů FF 
na trhu práce. Je nutno provést 1. analýzu uplatnění v letech 1997-2003 a 2. 
sledovat strukturu absolventů; na základě toho je pak možná transformace. Jde o 
celoevropskou záležitost, spolupráci slíbila Bratislavská universita, jedná se s 
Lublaní a Lipskem (vedeno potřebou zapojení některé ze „starých“ zemí EU).

ad b. Proděkan Gregor oznámil výsledek soutěže o logo fakulty: Ze 70 
přihlášených návrhů do druhého kola postoupily návrhy tři. Druhé kolo se zatím 
nekonalo.Vedle loga jde také strukturu webových stránek. K tomu proděkan 
Kubišta uvedl, že má představu dvoustupňového systému, v němž by se vedle 
oficiálních stránek fakulty, na kterých se budou podílet oddělení děkanátu, 
zachovala možnost vkládání materiálů jednotlivými pracovišti na své stránky. 
Dobu transformace systému odhadl na tři čtvrtě roku.

Kol. Kalivoda připomněl existenci „divokých“ stránek některých pracovišť.

Kol. Krejčí se zeptal na termíny, dokdy mají pracoviště změnit své stránky, a zda 
lze počítat s nějakou technickou podporou.

Proděkan Kubišta zdůraznil, že se stránky pracovišť nebudou měnit; pan děkan 
uvedl, že na žádost proděkana Kubišty zváží možnost personálního posílení LVT, 
které v současné době má ve čtyřech lidech na starosti hardware i software celé 
fakulty, tj. v několika budovách na několika různých místech.

Kol. Valvoda požádal o vysvětlení bodu k) kapitoly „Rozvoj materiálních podmínek 
a forem řízení fakulty“ (nový model vnitřního rozdělování prostředků dle 
motivačních kritérií).

Pan děkan uvedl, že se to týká akademických pracovníků a jde o „přebalíčkování“ 
podle pěti kritérií:



1. kvalitativní struktura ústavů (počet profesorů, docentů);
2. počet absolvovaných doktorandů za poslední tři roky;
3. počet studentů;
4. vědecká úroveň (publikační výstupy; tady je problémem způsob kvantifikace);
5. objem financí z externích zdrojů za poslední tři roky (granty atd.).

Kol. Ondračka se zeptal, co znamenají „malé obory“ v článku c) kapitoly „Rozvoj 
studijních oborů a forem studia“.

Pan děkan uvedl, že jde o technický termín, označující obory s malým počtem 
studentů a personálním obsazením vyučujících (2-3) při stávající akreditaci, který 
znamená „problematické“ obory. Ze 70 oborů na fakultě je asi 20 
„problematických“.

Kol. Ondračka se dále zeptal, zda se plánuje přechod na studijní část 
elektronického systému do konce akademického roku 2006-07.

Proděkan Kubišta slíbil, že se pokusí, ovšem bez jeho naplnění daty z dřívějších 
let; k tomu je však nutná spolupráce základních součástí.

Kol. Ondračka se zeptal, proč se to tedy v textu vůbec uvádí?

Pan děkan odvětil, že jde o úkol, který má být splněn. Proděkanka Králová 
dodala, že to má souvislost s novou povinností vydávat dodatky k diplomu. 

Kol. Kalivoda namítl, že jeho ústav ani nebyl požádán o doplnění dalších údajů do 
systému a zanáší pouze atestace.

K tomu proděkan Kubišta poznamenal, že ne všichni to dělají. 

Kol. Ondračka se pak dotázal, co má znamenat „zajištění kvalitních výstupů 
výzkumných záměrů“; jak toho lze dosáhnout?

Pan děkan uvedl, že nejde o vědecké výstupy, ale administrativní: jde o výstupy 
pro UK za dva roky plus průběžné za rok.

Další připomínky nebyly a senát odhlasoval předložený návrh usnesení:

Usnesení č. 45:  AS FF UK bere na vědomí obsah Aktualizace dlouhodobého 
záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2006/2007.

Hlasování: 18-0-0

5. Různé  

1. Informace pana děkana k opatření 16/2006, týkajícího se nominací vedoucích 
základních součástí a veřejných výběrových řízení: Proběhlo už všude kromě tří 
(UISK, kulturologie, Dálný východ), situace se v současné době řeší. K tomu kol. 



Kalivoda poznamenal, že kolegium děkana umožní účast členů PAS i na 
výběrových řízeních na vedoucí ústavů, přestože je toto právo výslovně 
v univerzitních předpisech uvedeno jen pro výběrová řízení na řadové pracovníky.

2. Kol. Jedličková tlumočila nespokojenost UISK s formou dodávání zadání 
diplomových prací, která přicházejí poštou; jsou přeložená (nelze je použít jako 
přílohu DP) a způsob dodání je zbytečně drahý. Proděkanka Králová 
konstatovala, že není třeba zadání vkládat do DP, používá se jen fotokopie jako 
součást protokolu. Dodání poštou je jedinou zárukou, že student zadání převzal.

3. Kol. Krejčí se dotázal na termín navržení rozpočtu. Děkan odpověděl, že má 
v úmyslu tento proces urychlit, 18.1. se má sejít hospodářská komise, která bude 
jednat o struktuře rozpočtu.

Další příspěvky k tomuto bodu nebyly, program byl vyčerpán, kol. Kalivoda jednání 
AS FF UK ukončil.

Zapsal: Milan Lyčka
Kontroloval: PAS
AS FF UK schválil dne: 8.2.2007


	 

