
Zápis z 12. jednání Akademického senátu FF UK 14.6.2007 
  

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

  
Navrhovaný program: 
 

1. Schválení programu 
2. Schválení zápisu z 11. zasedání AS FF UK 
3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO 

a. Prodloužení akreditace navazujícího magisterského studia SO Čeština 
pro cizince v SP Filologie (prezenční, jednooborové studium) 

b. Rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Indologie (indická 
filologie) se specializací: bengálština, hindština, tamilština, sanskrt 
(prezenční, studium v kombinaci) 

c. Rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO 
Indologie (indická filologie) se specializací: bengálština, hindština, 
tamilština, sanskrt (prezenční, studium v kombinaci) 

d. Rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Sinologie 
(prezenční, studium v kombinaci) 

4. Návrh na vypsání přijímacího řízení v září 2007 pro obor Etnologie 
5. Návrh na stanovení výše doktorandských stipendií pro období červen – září 

2007 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti AS FF UK a výročních zpráv 

o činnosti poradních komisí 
7. Informace o rezignaci předsedy hospodářské komise 
8. Různé 

 
1. Schválení programu zasedání 
 
Vůči návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování: 17-0-0, program byl schválen. 
 
 
2. Schválení zápisu z 11. zasedání AS FF UK 
 
K návrhu zápisu nebyla vznesena v diskuzi žádná připomínka. 
Hlasování:  17-0-3, zápis byl schválen. 
 
 



3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO 
 
Kol. Kalivoda vyzval proděkanku Královou, aby se vyjádřila k předloženým žádostem. 
Proděkanka Králová sdělila, že studijní komise žádosti projednala a nebyly k nim 
žádné připomínky. Kol. Kalivoda navrhl, aby byly v diskuzi projednány všechny 
žádosti najednou a otevřel diskuzi. Zazněla připomínka týkající se drobných chyb a 
překlepů, které kol. Hron slíbil předat konkrétním zástupcům SO. Další připomínky 
v diskuzi nezazněly, zástupci SP a SO rovněž neměli žádné komentáře, přistoupilo 
se tedy k hlasování. 
 
Usnesení č. 67/12:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o prodloužení akreditace 
navazujícího magisterského studia SO Čeština pro cizince v SP Filologie (prezenční 
jednooborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 68/12:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského SP Filologie o SO Indologie (indická filologie) se specializací: 
bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium v kombinaci). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 69/12:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského SP Filologie o SO Indologie (indická filologie) se 
specializací: bengálština, hindština, tamilština, sanskrt (prezenční studium 
v kombinaci). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 70/12:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského SP Filologie o SO Sinologie (prezenční studium v kombinaci). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Návrh na vypsání přijímacího řízení v září 2007 pro obor Etnologie 
 
Proděkanka Králová objasnila, že obor etnologie byl právě akreditován a podmínky 
přijetí případných uchazečů jsou standardní; protože příští zasedání AS FF UK se 
koná až v září, bylo by na tomto zářijovém zasedání již nemožné jednat o vypsání 
přijímacího řízení. Z toho důvodu je žádost o vypsání přijímacího řízení předložena 
již nyní, ačkoli rozhodnutí o akreditaci ještě nebylo doručeno. V diskusi nezazněly 
žádné námitky nebo připomínky, přistoupilo se k hlasování. 
 
Usnesení č. 71/12:  AS FF UK schvaluje návrh na vypsání přijímacího řízení pro 
obor Etnologie v září 2007.  
Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato. 
 
 
5. Návrh na stanovení výše doktorandských stipendií pro období červen – září 
2007 
 
Proděkanka Králová objasnila, že fakulta chce maximálně využít peněz, které na 
doktorandy dostává, a protože dochází k určitému kolísání počtu doktorandů, je třeba 



schvalovat výši jejich stipendií opakovaně v krátkých intervalech. V opačném případě 
by doktorandi nemuseli obdržet maximální možnou sumu stipendií, která se mění 
podle počtu skutečně přijatých doktorandů. V diskusi se kol. Kalivoda zeptal, zda 
nedochází k překryvu schválených výší stipendií, neboť AS FF UK již v minulosti 
schválil usnesením č. 56/10 výši doktorandských stipendií pro období leden až 
červen 2007 a nyní má schvalovat jejich výši na červen až září. Proděkanka Králová 
objasnila, že tento překryv je v pořádku. 
 
Usnesení č. 72/12:  AS FF UK schvaluje návrh vedení fakulty na stanovení výše 
doktorandských stipendií pro období červen – září 2007.  
Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato. 
 
 
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti AS FF UK a výročních 
zpráv o činnosti poradních komisí 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že Výroční zpráva o činnosti AS FF UK shrnuje činnost v 
uplynutém reálném roce činnosti senátu a že byla schválena předsednictvem senátu, 
jak vyplývá ze zápisu jeho jednání. V diskuzi nezazněly žádné připomínky, přistoupilo 
se k hlasování. 
 
Usnesení č. 73/12: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK a 
výroční zprávy o činnosti komisí FF UK.  
Hlasování: 21-0-0, usnesení přijato. 
 
 
7. Informace o rezignaci předsedy hospodářské komise 
 
AS FF UK obdržel dopis kol. Ondračky, ve kterém se vzdává postu předsedy 
hospodářské komise. Kol. Ondračka využil možnosti vyjádřit se k této věci před 
senátory a poděkoval vedení fakulty, jmenovitě panu děkanovi a proděkanovi 
Gregorovi, kteří se účastnili zasedání komise a dále všem členům komise z řad 
senátorů. Poděkoval i předchozímu děkanovi FF UK doc. Kolářovi, který mu poskytl 
cenné informace a konzultace. Důvodem rezignace jsou časové problémy. Kol. 
Zemánek podotkl, že tato informace o rezignaci nemusela být jedním ze 
samostatných bodů jednání AS FF UK vzhledem k tomu, že z něj nevyplývají žádné 
požadavky na hlasování senátu. 
 
 
8. Různé 
 
Kol. Kalivoda informoval o přijetí stážistů z Barmy, které představil zasedání AS FF 
UK. Na žádost organizace Člověk v tísni byli tito stážisté přijati AS FF UK a dva 
členové PAS (kol. Kalivoda a kol. Zajíček) se jim před zasedáním senátu věnovali a 
informovali je o principech činnosti AS a obecnějších otázkách fungování UK a 
FF UK. Nezazněly žádné další příspěvky do tohoto bodu jednání. Kol. Kalivoda tedy 
jednání ukončil a popřál všem příjemné letní období. 
 
 
Zapsala: Petra Jedličková 



 
Kontroloval: PAS FF UK 
 
AS FF UK schválil dne 13.9.2007 
 
 
 


