
Zápis z 11. jednání Akademického senátu FF UK 10.5. 2007 

 

Přítomni: M. Beneš, J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, J. Krejčí, M. Lyčka, L. 
Pultrová, S. Rubáš, A. Skřivan, P. Šrámek, L. Šulová, P. Zemánek, A. Čmejrková, 
V. Forková, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, M. Poláková, R. Valvoda, S. Zajíček 

Omluveni: J. Čechurová, M. Kovář, H. Landová, L. Ondračka, Z. Fialová, J. 
Januška, P. Kubiš, J. Lomová, J. Štogr 

Nepřítomny: M. Koldinská, J. Eichlerová 

Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., Mgr. A. 
Kubišta, ing. J. Gregor, proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., PhDr. J. Machytka, doc. PhDr. J. 
Pelán 

 

Navrhovaný program: 
 

1. Schválení programu  

2. Projednání návrhu zápisu z 10. zasedání AS FF UK  

3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO  

4. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2006  

5. Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK  

6. Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK  

7. Změna vnitřního mzdového předpisu UK  

8. Návrh na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií UK 

9. Různé  

 

 

1. Schválení programu  

 

Kol. Kalivoda zahájil jednání a oznámil senátorům, že po dohodě s vedením fakulty 
senát dnes nebude projednávat Rigorózní řád. 

Děkan doplnil, že komunikoval s vedením UK, které chystá řadu předpisů, které se 
Rigorózního řádu budou týkat, takže by AS brzy musel schvalovat další předpis. Na 
přechodnou dobu se věc ošetří opatřením děkana, na podzim vznikne nový předpis 
v souladu s univerzitním. 

Kol. Zemánek upozornil na podnět prof. Bouzka, o kterém se minulý měsíc 
nejednalo. Přijde tento podnět na program jednání? Dále kol. Zemánek oznámil PAS, 
že se mu nedařilo otevřít soubory s materiály k jednání. 



Kol. Kalivoda odpověděl, že o podnětu mluvil osobně s prof. Bouzkem, a ten si 
nepřál bod zařadit na program dnešního jednání. Materiály k jednání senátu kol. 
Kalivoda kontroloval, členové PAS též. 

 

AS hlasoval o programu jednání: 

Hlasování: 18-0-0, program jednání byl schválen. 

 

2. Projednání návrhu zápisu z 10. zasedání AS FF UK   

 

K zápisu nezazněly žádné připomínky. 

Hlasování: 19-0-0, zápis byl schválen. 

 

3. Projednání žádostí o prodloužení a rozší ření akreditací SP a SO  

 

K žádostem o prodloužení akreditace nezazněly připomínky. 

Kol. Herman tlumočil stanovisko studijní komise, která všechny předložené materiály 
doporučuje ke schválení. 

 

Usnesení č. 57:  

AS FF UK nemá námitky proti předložené žádosti o prodloužení akreditací na 
dostudování pro magisterské SP a SO podle přiloženého materiálu 3c. 

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 58:  

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o prodloužení akreditace bakalářského 
studijního programu čeština v komunikaci neslyšících, studijní obor čeština v 
komunikaci neslyšících (prezenční jednooborové studium).  

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 59: 

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu čeština v komunikaci neslyšících o studijní obor čeština v 
komunikaci neslyšících (prezenční dvouoborové studium). 

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 60: 

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu logika o studijní obor logika (prezenční dvouoborové studium). 



Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 61: 

AS FF UK nemá námitek proti podání žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu filologie o studijní obor italianistika (studium prezenční 
jednooborové a v kombinaci). 

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

Děkan krátce představil několikaletou vzájemnou spolupráci FF UK s Vyšší odbornou 
školou informačních služeb. 

Kol. Machytka z Vyšší odborné školy informačních služeb doplnil, že spolupráce 
probíhá na základě smlouvy z roku 2002. Společně se teď bude pracovat na nové 
akreditaci pro další období. 

 

Usnesení č. 62: 

AS FF UK nemá námitky proti prodloužení dohody o vzájemné spolupráci mezi FF 
UK a Vyšší odbornou školou informačních služeb dle předloženého materiálu. 

Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

4. Výroční zpráva o hospoda ření FF UK za rok 2006  

 

Děkan představil výroční zprávu o hospodaření: zdánlivý několikamilionový zisk není 
ničím pozitivním, svědčí o nedostatečné disciplíně při čerpání grantových prostředků. 
Bylo by lépe, kdyby se rozpočet blížil nule. Ve zprávě figurují desetimilionové 
investice do stavby knihovny.  

Tajemník doplnil, že došlo ke snížení zisku z doplňkové činnosti, k vynulování fondu 
odměn (jednalo se o pozůstatek z doby fungování FF jako příspěvkové organizace, 
který už neměl pro fakultu valný význam). Přiložená tabulka vysvětluje, jak vzniká 
hospodářský výsledek. Výsledek je závislý na nastavení parametrů jednotlivých 
vstupů a výstupů. 

Kol. Pultrová přečetla stanovisko hospodářské komise, která doporučuje AS schválit 
zprávu v předložené podobě. 

Kol. Herman se otázal, o jaké zisky se jedná. 

Tajemník odpověděl, že jde jen o dílčí výsledek. Ne vždycky se jedná o hotovostní 
příjmy a výdaje. Ziskové peníze zůstávají na účtu, ale nepřerozdělují se. 

Kol. Herman zopakoval otázku, jestli je zisk něco, co jsme si vydělali, nebo suma 
výnosů a ztrát, ke které se nemůžeme chovat jako k zisku 

Proděkan Gregor doplnil, že jeho samotného termín „zisk“ překvapuje, ale na UK se 
běžně používá. Ve skutečnosti se jedná o kladný hospodářský výsledek, který 
nezdaňujeme a nepřerozdělujeme, chováme se k němu jinak než k zisku. 

 



Usnesení č. 63: 

AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2006. 

Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

 

5. Návrh novelizace Volebního a jednacího řádu AS FF UK  

 

Děkan poznamenal, že proces přípravy návrhu byl dlouhý, a oznámil, že přistoupil 
k pozměňovacím návrhům ze strany legislativní komise. V návrhu je patrná snaha 
navrátit stav, který fungoval před více než rokem – před změnami předpisu kvůli 
výjimečné situaci v senátu. Dalším cílem je projasnění předpisu – dochází k 
přesunům a přečíslování odstavců z hlediska logiky předpisu. Zásadní změnou je 
obecné připuštění elektronických voleb do senátu, pokud bude včas specifikována 
jejich praktická realizace. Co se týče myšlenky vzniku třetí kurie senátu 
(doktorandské), v návrhu není obsažena, protože legislativně není možná. Návrh 
předpisu stanovuje pevný termín voleb na duben, kdy není zkouškové období. 

Kol. Kalivoda představil návrhy legislativní komise: volební komise by měla mít 
pravomoc kontrolovat zákaz agitace v den voleb a neměl by zanikat mandát 
studentovi, který bezprostředně přechází z jednoho studijního stupně do druhého. 
Vzhledem ke strukturovanému studiu by jinak docházelo k velké fluktuaci senátorů ve 
studentské kurii. 

Děkan oba návrhy akceptuje v rámci svého podání, nemá k nim žádné dodatky. 

Kol. Chromý upozornil na nekonzistentnost v užívání zkratek UK FF a FF UK. Bylo by 
dobré zkratky sjednotit. 

Děkan odpověděl, že by se důsledně mělo užívat zkratky UK FF a že v předpise 
dojde ke sjednocení v tomto smyslu. 

Kol. Chromý vznesl požadavek, aby návrh kandidáta do AS obsahoval e-mailový a 
telefonický kontakt na kandidáta a aby senátoři měli možnost rezignovat 
prostřednictvím e-mailu zaslaného z e-mailové adresy uvedené v návrhu 
kandidatury. V předpise dále není zmíněna možnost, že by na senátu vystoupil 
člověk, který nepatří do akademické obce. Kol. Chromý navrhl formulaci: jiné osoby 
mohou vystoupit, pokud to schválí senát nadpoloviční většinou. 

Kol. Kalivoda mínil, že první dva body jsou neuskutečnitelné: nikdo nemá povinnost 
vlastnit e-mailovou adresu ani telefon a jakákoli e-mailová adresa je dnes snadno 
zneužitelná.  

Kol. Chromý namítl, že to není zákonná povinnost, ale že na této fakultě musí mít 
fakultní e-mail všichni. Druhý bod je možné ošetřit žádostí předsedy senátu o 
potvrzení rezignace. 

Děkan souhlasí s třetím návrhem ohledně možnosti vystoupení osoby mimo 
akademickou obec. Nepřijme však do svého návrhu první ani druhý bod. 

Kol. Jedličková namítla, že z technického hlediska není rozdíl mezi zneužitelností 
elektronické pošty oproti zneužitelnosti pošty písemné. 

Kol. Zajíček předložil návrh znemožnit lidem, kteří se podílejí na vedení jiných 
vysokých škol, kandidaturu do senátu.  



Kol. Herman namítl, že zákon explicitně řeší, kdo do senátu může kandidovat. Dále 
se kol. Herman zeptal děkana, jestli hodlá uvažovat o proměně početního poměru 
mezi jednotlivými kuriemi. Kol. Herman se domníval, že o tom děkan uvažuje. 

Děkan zvažoval myšlenku tří kurií, ale upustil do ní. Neměl v úmyslu měnit poměr 
mezi existujícími kuriemi, možná došlo k nedorozumění. 

Kol. Herman se podivil, že by šlo o nedorozumění, připomněl svůj stejný dotaz při 
projednávání Výroční zprávy, kdy děkan odpověděl, že tuto problematiku bude řešit 
v souvislosti s chystanou novelou příslušných vnitřních předpisů. Podotkl, že kdyby 
dostal tuto zamítavou odpověď, pro schválení Výroční zprávy by nehlasoval. 

Děkan odpověděl, že explicitně návrh proměny počtu kurií neslíbil a nyní se rozhodl 
věc neřešit. 

Také kol. Zemánek řekl, že vyjádření pana děkana při projednávání výroční zprávy 
pochopil stejně jako kol. Herman. 

Kol. Kalivoda uvedl, že byl všech přípravných diskusí nad novelizací VJŘ AS od 
počátku účasten a že již na dubnovém zasedání AS upozornil, že se v návrhu 
novelizace Volebního a jednacího řádu návrh na změnu kurií neobjevuje. 

Kol. Chromý podpořil návrh kol. Zajíčka. Existuje tu disproporce. Jestliže student 
nemůže volit do více senátů jedné univerzity, není jasné, proč by mělo být možné 
kandidovat do správních orgánů různých vysokých škol. Kol. Chromý nevidí důvod, 
proč by o osudu univerzity měl rozhodovat někdo, kdo současně rozhoduje o rozvoji 
jiných škol.  

Kol. Kalivoda vyslovil obavu, že zákon takové omezení nedovoluje. 

Kol. Zajíček doplnil, že má smysl poslat návrh na UK, i kdyby se nám měl vrátit 
zpátky. Znamenalo by to od nás signál, že něco takového chceme. 

Kol. Herman konstatoval, že je třeba vyjít ze znění zákona. Nepamatoval si sice, jak 
přesně zákon zní, ale domníval se, že zákon řeší, kdo může kandidovat a kdo ne. 
Náš vnitřní předpis to může upravovat jen částečně. Kol. Herman vyslovil obavu, že 
není ani v pravomoci univerzity o tom rozhodovat. 

Kol. Zemánek dodal, že vnímáme debatu jednosměrně, tj. bojíme se, že nás někdo 
okrade. Fakulta by se ale neměla stavět do pozice elity, která sama nemůže od 
nikoho získat nic užitečného. Dále vyjádřil názor, že stanovení voleb na duben není 
praktické. Co když se v květnu senátoři rozhodnou senát bojkotovat, zrušit a celý rok 
bude fakulta bez senátu? Kol. Zemánek navrhl větu o dubnovém konání voleb 
z předpisu vyřadit. 

Kol. Zajíček konstatoval, že sporný návrh ohledně omezení kandidatury je signálem, 
aby se UK tímto zabývala. Senátoři si hrají na to, že řídí fakultu. Není špatné řídit dvě 
školy, které si vzájemně konkurují? Má na to člověk vůbec čas? 

Kol. Herman podpořil návrh kol. Zemánka na vypuštění termínu voleb. Nemyslí si ale, 
že je špatně, jestliže se člověk podílí na vedení více vysokých škol. 

Kol. Chromý poznamenal, že o dubnovém termínu jednala legislativní komise. Je to 
užitečné z toho důvodu, že by se volby neměly konat ve zkouškovém období, termín 
se netýká případných doplňovacích voleb. Dále kol. Chromý vyjádřil názor, že 
v situaci, kdy studenti nemohou volit do více senátů, by měl projít i návrh na omezení 
kandidatury. 



Děkan citoval paragraf 26 vysokoškolského zákona, který umožňuje fakultám 
ustanovit neslučitelnost členství v senátu s jinými funkcemi. 

Kol. Herman řekl, že nic nebrání tomu, aby AS stanovil termín voleb na duben, i když 
to není v předpise obsaženo. Proč se z čistě pragmatických důvodů omezovat 
předpisem? 

Kol. Krejčí podal kompromisní návrh: volby se budou konat mimo zkouškové období 
a dobu prázdnin. Dále řekl, že si myslí, že ostatní fakulty jsou našimi konkurenty. 

Kol. Chromý doplnil, že duben byl stanoven analogicky k volbám do velkého senátu, 
které probíhají v listopadu. 

Kol. Zemánek namítl, že nám v tomto ohledu velký senát nemusí být vzorem. 
V případě univerzitního senátu jde o něco úplně jiného, senát se mění po třetinách. 

Děkan akceptoval návrh kol. Chromého ohledně vystupování osob, které nepatří do 
akademické obce. Navrhl hlasovat samostatně o dubnovém termínu voleb a 
o neslučitelnosti funkcí. 

Kol. Kalivoda navrhl o dvou sporných bodech hlasovat orientačně. 

Kol. Zajíček navrhl hlasovat o nich jako o usneseních. 

Kol. Kalivoda přijal návrh kol. Zajíčka. 

 

Kol. Zajíček navrhl usnesení: 

AS FF UK navrhuje děkanovi, aby nebyl stanoven pevný termín voleb. 

Hlasování: 9-5-5, usnesení nebylo přijato. 

 

Kol. Kalivoda navrhl usnesení:  

AS FF UK navrhuje změnu poslední vety čl. 3 odst. 1 navrhovaného VJŘ AS FF UK 
na znění "Volby se konají zpravidla v měsíci dubnu". 

Hlasování: 0-4-15, usnesení nebylo přijato. 

 

Děkan konstatoval, že se na základě hlasování o usneseních rozhodl vypustit větu o 
dubnovém termínu konání voleb. 

 

Kol. Kalivoda navrhl usnesení: 

AS FF UK navrhuje odebrat právo kandidovat do AS FF UK akademickým 
funkcionářům jiných vysokých škol.  

Hlasování: 7-8-4, usnesení nebylo přijato. 

 

Kol. Kalivoda navrhl usnesení: 

Usnesení č. 64: 

AS FF UK schvaluje návrh děkana fakulty na novelizaci VJŘ AS FF UK podle jeho 
písemného návrhu s doplněním návrhů legislativní komise a kol. Chromého, které si 



osvojil, a s úpravou zkratky názvu fakulty na UK FF v celém textu předpisu, přičemž z 
návrhu I se vypouští poslední věta. 

 Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

6. Návrh Pravidel pro p řiznávání stipendií na FF UK  

 

Děkan vysvětlil, že předchozí návrh byl fakultě vrácen legislativní komisí UK. Nový 
návrh je jednodušší, matematický vzorec opět pochází od kol. Zajíčka. Jsou 
odstraněny všechny problematické body. Aktuální formulace jsou podobné již 
schváleným formulacím jiných fakult. 

Kol. Zajíček doplnil, že předchozí návrh nebylo  ještě možno vyzkoušet na reálných 
datech, neměl uspokojivé číselné výstupy. Současný návrh byl vyzkoušen na 
mezitím již digitalizovaných datech studijního oddělení a má relevantní výsledky. 

Kol. Chromý upozornil na možnost dvojí interpretace jedné věty a navrhl změnu 
slovosledu. 

 

Usnesení č. 65: 

AS FF UK přijímá návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK se zapracováním 
připomínek z diskuse. 

Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato. 

 

7. Změna vnit řního mzdového p ředpisu UK (pod bodem 15 odkázané 
webové stránky)  

 

Děkan konstatoval, že návrh je příznivý pro zaměstnance, pro fakultu znamená 
zátěž. Vedení fakulty vznáší dvě připomínky: jedná se o příliš malou změnu, byla by 
zapotřebí systémová změna, sladění předpisu s nařízením vlády. Čím později bude 
předpis zaveden, tím bude pro fakultu lépe. Výdaje fakulty to zvýší o 2 miliony ročně. 

Ze strany senátu nezazněla žádná připomínka. 

 

8. Návrh na z řízení Centra pro p řenos poznatk ů a technologií UK (pod 
bodem 16 odkázané webové stránky)  

 

Kol. Kalivoda požádal o připomínky, žádné však nezazněly. 

 

9. Různé  

 

Kol. Kalivoda informoval AS, že nadace Člověk v tísni požádala senát o pomoc. 

 



Usnesení č. 66:  

AS FF UK bere na vědomí informaci předsedy AS o žádosti nadace Člověk v tísni ve 
prospěch aktivistů barmského demokratického hnutí a ukládá PAS, aby této žádosti 
vyhovělo. 

Hlasování: 15-0-3, usnesení bylo přijato. 

 

Kol. Valvoda se zeptal na e-mail, který se týkal GAUKU. Nemá fakulta v plánu obrátit 
se na UK s dotazem, jestli budou zveřejněny výsledky?  

Kol. Šulová vysvětlila, že grantová agentura přecházela letos na počítačový systém, 
vytvářela si novou databázi oponentů, kteří zvládají moderní elektronický systém. 
Nedochází k diskriminaci, ale situace se řeší za pochodu. 

Kol. Valvoda doplnil, že nejde jen o humanitní obory. I u technických oborů došlo 
k několikaměsíčnímu zpoždění. 

Děkan dodal, že humanitní obory letos podaly několikanásobně víc projektů než 
v loňském roce, takže došlo k zahlcení grantové agentury a ke zpoždění, které je 
zapříčiněné především naší vlastní zvýšenou aktivitou. Vedení FF doufá, že tato 
aktivita bude pokračovat i příští rok. 

 

Zapsala: Anna Čmejrková   

Schválil:   

AS FF UK schválil dne   

 

 


