
Zápis z 8. jednání Akademického senátu FF UK 8.2.20 07 
  

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

 
Navrhovaný program: 
 
1. Schválení programu 
2. Projednání návrhu zápisu ze 7. zasedání AS FF UK dne 11.1.2007 
3. Úprava podmínek přijímacího řízení na FF UK 2007/2008 
4. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK 
5. Různé 
 
 
1. Schválení programu  

 
Kol. Kalivoda zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání a shrnul 
doplňkové materiály, které přítomní obdrželi s tím, že se jedná o nové materiály 
k bodu 3 navrhovaného programu: společně s vlastní informací též stanovisko 
rektorátu a dopis p. prorektora. K bodu 4 pak jednak samotný text Návrhu 
pravidel, jednak stanovisko legislativní komise. Jako doplňkový materiál byl 
předložen též zápis schůze PAS. 
 
K návrhu programu nezazněla žádná připomínka. 
 
Hlasování: 17-0-0, program byl schválen. 
 

2. Schválení zápisu z  7. zasedání AS FF UK dne 11. 1.2007 
 
Kol. Kalivoda konstatoval, že mailem nepřišly žádné připomínky k navrhovanému 
znění zápisu. 
 
K návrhu zápisu z pléna nezazněla žádná připomínka. 
 
Hlasování:  17-0-0, zápis byl schválen. 
 

 3.   Úprava podmínek p řijímacího řízení na FF UK 2007/2008  
 
Kol. Kalivoda upozornil, že tento bod obsahuje dvě části. Informaci o vypsání 
přijímacího řízení pro studijní obor Psychologie senát pouze bere na vědomí, 
kdežto změnu podmínek přijímacího řízení pro obory Francouzská filologie a 
Hispanistika schvaluje. 
Upozornil též, že právě kvůli tomuto bodu je probíhající jednání důležité. 



 
Proděkanka Králová vysvětlila, čeho se změna podmínek přijímacího řízení týká. 
Původně bylo přijímací řízení pro oba obory dvoukolové. Rektorát však pro 
přijímací řízení trvá na časovém období od 15.6.2007 do 30.6.2007, tedy pro oba 
obory bude přijímací řízení jednokolové v rozsahu původního 2. kola. 
 
Kol. Kalivoda konstatoval, že studijní program Psychologie je nyní již akreditován 
i pro prezenční studium, a navrhl usnesení: 

 
      Usnesení č. 46: AS FF UK bere na v ědomí informaci o vypsání p řijímacího 

řízení na studijní obor Psychologie na akademický ro k 2007/2008. 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Kalivoda požádal kol. Houskovou, aby se vyjádřila k změně přijímacího 
řízení. 
 
Kol. Housková vysvětlila, že akreditační řízení bylo zahájeno již v lednu 2006, 
bylo však dlouhé; akreditační komise materiály schválila v listopadu 2006. Dále 
vysvětlila, jak bylo studium v nových akreditacích pozměněno. Zmínila, že 
prioritou jsou bakalářské obory. Nový program zahrnuje zvýšení jejich 
kombinovatelnosti v rámci dvojoborů, též zvýšení flexibility a změnu poměru 
volitelných a povinných předmětů směrem k předmětům volitelným. Zdůraznila 
též modernost nového programu. Projednávanou změnu vysvětlila potřebou 
otevřít první ročník oboru již příští rok, změnu již nelze odkládat. 
 
Kol. Jakubec tlumočil kladné stanovisko studijní komise. 
 
Kol. Herman vznesl námitku, že pokud v druhém kole zůstává pouze zkouška 
ústní, může vzniknout problém při případném přezkumném řízení, jelikož u ústní 
zkoušky neexistují dobře formulovaná kritéria. Navrhl proto, aby zkouška byla 
písemná. 
 
Na dotaz kol. Valvody, kde vznikl problém při akreditačním řízení, že bylo tak 
dlouhé, proděkanka Králová odpověděla, že nikde. Rektorát má na posouzení 4 
měsíce, akreditační komise pak 6 měsíců. Akreditační proces tedy trval 
maximum možného času. Byl však zcela standardní. 
 
Kol. Housková v reakci na podnět kol. Hermana vysvětlila, že původní přijímací 
řízení mělo být dvoukolové, přičemž obsahem prvního kola byl filologický test. 
Vysvětlila též, že ačkoli chápe praktickou motivaci pro preferování písemné 
formy, informace z testu není příliš silná; má-li tedy být pouze jedno kolo, pak je 
ústní zkouška lepší. 
Kol. Herman podotkl, že nevznáší faktickou námitku, pouze upozorňuje na 
možné procedurální problémy. 
 
Kol. Kalivoda navrhl usnesení: 

 
      Usnesení č. 47: AS FF UK schvaluje zm ěnu podmínek p řijímacího řízení 

pro studijní obory Francouzská filologie a Hispanis tika ve zn ění 
předloženém 8.2.2007 



       Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

4. Pravidla pro p řiznávání stipendií na FF UK    
 
Kol. Kalivoda upozornil, že postupně vznikla dvě znění Pravidel. První bylo 
projednáno legislativní komisí, druhé vzniklo později na základě připomínek 
rektorátu a předsedkyně legislativní komise kol. Ebelová jej připomínkovala. 
Omluvil se též za svou chybu, jejímž důsledkem bylo na WWW stránkách 
vystaveno znění první, takže druhé znění má senát k dispozici jen v tištěné 
formě a až nyní. 
 
Děkan vysvětlil, že Pravidla ve znění, které mají senátoři k dispozici, shrnují 
znění projednávané na minulém zasedání AS FF UK, se zapracováním změny, 
která se zpětně projevila i v opatření rektora. Rektorát upozornil na to, že minulé 
znění nezaručuje uznání stipendií 10% studentů z minimálního počtu. Děkanát 
tedy na základě této připomínky změnil formulaci tak, aby se zaručilo uznání 
stipendií dostatečnému počtu studentů. 
K článku 3 Pravidel děkan vysvětlil, že dokud nebude zřejmé, jaký zbude 
manévrovací prostor po vyplacení prospěchových stipendií, účelová stipendia 
budou vázána na rozhodnutí děkana. 
Též zmínil, že do návrhu Pravidel byly zakomponovány i peněžní ceny, např. 
cena J. Palacha. 
Nakonec shrnul, že Pravidla v tomto znění byla schválena jak rektorátem, tak 
legislativní komisí, s připomínkami, které všechny akceptuje. 
V tomto znění se zapracovanými připomínkami tedy Pravidla předkládá. 
 
Kol. Hron vznesl několik připomínek korektorského rázu. 
 
Kol. Chromý vznesl otázku, proč nepřiznáváme stipendium studentům 
překračujícím standardní dobu studia, když jsou do rozhodného počtu 
započítáváni. 
 
Proděkanka Králová v reakci vysvětlila,  že by byli poškozováni ti, kdo ukončí 
studium ve standardní době. Podotkla, že i takoví studenti na FF UK existují. 

 
Kol. Kalivoda navrhl usnesení: 
 
Usnesení č. 48: AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro p řiznávání stipendií 
v podob ě předložené AS FF UK 8.2.2007 se zapracováním p řipomínek 
legislativní komise a p řipomínek kol. Hrona p řednesených v diskusi. 

       Hlasování: 17-0-2, usnesení bylo přijato. 
 

 
 
5. Různé 
 

Kol. Kalivoda podal informace o probíhající rekonstrukci sekretariátu AS FF UK. 
Rekonstrukce potrvá ještě 14 dní a po tuto dobu bude sekretariát přesunut do 
místnosti 33 (pracoviště p. Hamerníkové). Připomněl též, že paní Ničová bude 
příští týden (12. - 16.2.2007) na dovolené. 



Též vznesl otázku, zda si někdo přeje slyšet další informace o jeho jednání na 
rektorátu ohledně stipendií přesto, že podrobnou informaci zaslal členům senátu 
a kolegia děkana mailem. 
 
Nikdo neprojevil o tyto další informace zájem, kol. Kalivoda tedy všem přítomným 
poděkoval za jejich účast na zasedání, která umožnila zveřejnit změněné 
podmínky přijímacího řízení na FF pro příští akad. rok, a jednání ukončil. 
 

 
 
Zapsal: Samuel Zajíček 
Kontroloval: PAS FF UK 
AS FF UK schválil dne: 8.3.2007 
 
 


