
Zápis z 9. jednání Akademického senátu FF UK 8.3.2007
 

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

Navrhovaný program:
1) Schválení programu 
2) Projednání návrhu zápisu z 8. zasedání AS FF UK
3) Projednání žádostí o akreditaci nového doktorského studijního programu 
logic, studijního oboru logic v cizím jazyce 

4) Podmínky přijímacího řízení
5) Stanovení poplatku za studium
6) Různé

1. Schválení programu   
Kol. Lyčka zahájil jednání a přivítal do senátu Janu Eichlerovou. Ta z jeho 
rukou převzala jmenovací dekret.

K návrhu programu nezazněla žádná připomínka.

Hlasování: 19-0-0, program byl schválen

2. Projednání návrhu zápisu z 8. zasedání AS FF UK  
Kol. Lyčka sdělil, že mailem přišla jedna připomínka, která byla zapracována.

Z pléna k zápisu nezazněly žádné připomínky.

Hlasování: 17-0-2, zápis byl schválen

3. Projednání žádostí o akreditaci nového doktorského studijního   
programu   logic  , studijního oboru   logic   v     cizím jazyce   

Kol. Lyčka sdělil, že relevantní materiály byly vystaveny na síti Internet. 

Relevantními materiály je míněn průvodní dopis, evidenční list a žádost o 

udělení akreditace.  Upozornil též, že program „logic“ je obsahově totožný s již 

akreditovaným programem vyučovaným v českém jazyce.



Kol. Valvoda vznesl otázku na proděkanku Královou ohledně stavu překladu 

Studijního a zkušebního řádu na univerzitní úrovni.

Proděkanka Králová odpověděla, že připravit překlad relevantních pravidel je 

v kompetenci fakulty, a že tento překlad připraven je. Překlad SZŘ je naopak 

výhradně v kompetenci UK, není možné, aby si jej každá fakulta připravovala 

sama. Též sdělila, že fakulta má k dispozici anglickou verzi všech relevantních 

dokumentů a upozornila, že studijní obor „logic“ bude již přibližně pátý obor 

vyučovaný v anglickém jazyce, byť letos poprvé bude na tyto obory vypsáno i 

přijímací řízení.

Kol. Lyčka navrhl usnesení:

Usnesení č. 49: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o akreditaci 
doktorského studijního programu logic, studijního oboru logic v cizím 
jazyce 
 Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato

4.  Podmínky přijímacího řízení
Kol. Lyčka upozornil, že materiály byly v torzovité podobě uveřejněny na síti 

Internet, péčí pí. Ničové pak mají senátoři k dispozici kompletní materiály 

v tištěné podobě.

Proděkanka Králová vysvětlila, že je ke schválení opět podáno přijímací řízení 

pro studijní program Překladatelství a tlumočnictví,  protože ač byly Podmínky 

schváleny již na podzim, byl akreditován až v únoru, a nyní bylo nutno provést 

dvě drobné změny, tedy změnu dvoukolového přijímacího řízení na 

jednokolové a změnu předpokládaného počtu přijatých uchazečů.

Ohledně studijního programu Filologie proděkanka Králová sdělila, že tento 

program byl akreditován až nyní, tedy jelikož je žádoucí vypsat přijímací 

řízení, je nutno nyní schválit jeho podmínky.

Kol. Chromý vznesl otázku ohledně termínu přijímacího řízení. Zeptal se, zda 

toto bude posunuto oproti běžnému termínu.

Proděkanka Králova objasnila, že není nutno dodržet předpokládanou 

čtyřměsíční lhůtu, tedy záleží jenom na rozhodnutí MŠMT a následné 



komunikaci s rektorátem. Rozhodnutí ministerstva ještě není k dispozici, 

nicméně je očekáváno do několika dnů. Proděkanka Králová také osvětlila, že 

motivací pro schválení Podmínek před doručením ministerského rozhodnutí 

na tomto zasedání AS FF UK je zvětšení manévrovacího prostoru. Podotkla 

také, že další upřesnění je možné až po doručení ministerského rozhodnutí.

Kol. Lyčka navrhl usnesení:

Usnesení č. 50: AS FF UK schvaluje znění Podmínek přijímacího řízení 
pro akademický rok 2007/2008 pro studijní program Překladatelství a 
tlumočnictví, studijní obory Mezikulturní komunikace: čeština – 
angličtina, Mezikulturní komunikace: čeština – francouzština, 
Mezikulturní komunikace: čeština – němčina, Mezikulturní komunikace: 
čeština – ruština, Mezikulturní komunikace: čeština – španělština, a 
studijní program Filologie, studijní obory Jihovýchodoevropská studia, 
Středoevropská studia a  Východoevropská studia
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato

5. Stanovení poplatku pro studium  
Proděkanka Králová seznámila plénum s určením poplatků pro studium 

v akademickém roce 2007/2008. Sdělila, že rozhodnutím rektorátu jsou meze 

poplatků stanoveny na 9.000,- – 27.000,- Kč za delší studium, za další studijní 

program maximálně 3.000,- Kč, za studium v cizím jazyce pak maximálně 

25.000,- USD. Jako maximální cena poplatku za přijímací řízení je stanovena 

částka 600,85 Kč. Podotkla též, že poplatek je omezen i koeficientem studia, 

tedy v případě studijních oborů FF UK hodnotou 1,0, případně 1,2 u studijních 

programů Filologie, Anglistika-amerikanistika, Čeština v komunikaci 

neslyšících, Překladatelství a tlumočnictví a Učitelství pro střední školy. 

Předpokládaná výše poplatků za delší studium je tedy 9.000,- Kč respektive 

11.802,- Kč, rektorát však poprvé dovoluje tuto částku bez ohledu na 

koeficient navýšit. Proděkanka Králová sdělila, že děkanát se vzhledem 

k potřebě naplnit stipendijní fond rozhodl pro navýšení v hodnotě 10%, tedy 

poplatek za delší studium se stanovuje na 11.130,- Kč,  respektive 12.982,- 

Kč, za každých započatých 6 měsíců studia.



Poplatek za studium v dalším studijním programu navýšit možné není, 

stanovuje se tedy ve výši 1.712,- Kč, respektive 1.967,- Kč za každý započatý 

rok studia.

Co se týče poplatků za studium v cizím jazyce, proděkanka Králová sdělila, že 

se děkanát pokusil najít únosnou částku tak, aby nedocházelo k odlivu 

studentů. Tato částka byla stanovena na 8.000,- USD za rok.

K poplatkům za přijímací řízení proděkanka Králová uvedla, že děkanát 

podporuje elektronické podávání přihlášek, tedy toto podání finančně 

zvýhodňuje a stanovuje poplatek na 450,- Kč. Pro podávání přihlášek 

v papírové podobě se naopak přidržuje horní stanovené hranice a poplatek 

stanovuje ve výši 600,-Kč.

Kol. Valvoda vznesl otázku, zda existuje odhad, kolik studentů překračuje 

standardní dobu studia o více než jeden rok. Zajímalo jej, zda navýšení 

skutečně pomůže naplnit stipendijní fond, nebo zda se jedná pouze o motivaci 

k zodpovědnějšímu studiu.

Proděkanka Králová odhadla přínos do stipendijního fondu na 700.000,- Kč až 

1.000.000,- Kč.

Kol. Ondračka vyjádřil domněnku, že odhadnutá částka je příliš vysoká.

Proděkanka Králová upozornila, že nárůst je již v rektorátem stanovených 

mantinelech, a tento nárůst je dále povýšen o oněch 10%, tedy její odhad je 

stanoven jako alespoň 10% z minule vybrané částky, tedy z 6.000.000,- Kč. 

Upozornila ovšem, že vyšší poplatek se může odrazit ve vyšším počtu 

přerušení studia, což by vedlo k druhotnému snížení vybrané částky.

Kol. Lyčka navrhl usnesení:

Usnesení č. 51: AS FF UK bere na vědomí opatření děkana číslo 6/2007 
stanovující poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato

6. Různé  



Kol. Kubiš popřál všem přítomným dámám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni 
žen.

Kol. Lyčka ukončil zasedání.

Zapsal: Samuel Zajíček
Kontroloval: Milan Lyčka
AS FF UK schválil dne 12.4.2007


	 

