
Zápis ze 13. jednání Akademického senátu FF UK 13.9 .2007 
  

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

 
Navrhovaný program: 
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu z 12. zasedání AS FF UK 
3. Projednání žádostí o rozšíření a prodloužení akreditací studijních programů a 

oborů 
a. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 

filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium) 
b. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 

filologie o studijní obor Finská studia (prezenční dvouoborové studium) 
c. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 

filologie o studijní obor Novořečtina (prezenční studium v kombinaci) 
d. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního 

programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové 
studium) 

e. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního 
programu filologie o studijní obor Fonetika (prezenční jednooborové 
tříleté studium) 

f. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru 
Romistika (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu 
Filologie 

g. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru 
Politologie (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu 
Politologie 

h. Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Čeština 
pro cizince (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu 
Filologie 

i. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního 
oboru Politické teorie a současné dějiny (prezenční jednooborové 
studium) ve studijním programu Politologie  

4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze 
5. Volba předsedy hospodářské komise FF UK 
6. Volba člena knihovní komise FF UK 
7. Volba dílčí volební komise FF UK pro volby do AS UK 



8. Projednání podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 
2008/2009 (bakalářské a magisterské studium) 

9. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen - 
prosinec 2007 

10. Různé  
 
 
1. Schválení programu 
 
Proti návrhu programu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Hlasování: 16-0-0, program byl schválen. 
 
 
2. Schválení zápisu ze 12. zasedání AS FF UK 
 
K návrhu zápisu nebyla vznesena v diskuzi žádná připomínka. 
Hlasování:  16-0-1, zápis byl schválen. 
 
 
3. Projednání žádostí o prodloužení a rozší ření akreditací SP a SO 
 
Děkan se v úvodu se vyjádřil k obsáhlému balíku žádostí, zdůraznil zkvalitnění 
„problémových“ oborů, upozornil na studijní program fonetika, který vykazuje určité 
odlišnosti, ale tyto mají své důvody. Kol. Kalivoda vyzval proděkanku Královou, aby 
se vyjádřila k předloženým žádostem, ta však neměla žádná další doplnění. 
Zástupce studijní komise tlumočil její kladné vyjádření a sdělení, že komise 
doporučuje předložené žádosti ke schválení. Kol. Kalivoda navrhl, aby byly v diskuzi 
projednány všechny žádosti najednou a otevřel diskuzi. Zástupkyně SP Fonetika kol. 
Palková představila SP Fonetika: fonetika je podle jejího sdělení vyučována pouze 
na FF UK, bakalářské studium je důležité jako vědní základ fonetiky, student musí 
mít základy z filologie, proto je magisterské studium dvouoborové, neboť student 
musí mít i zázemí v některém z filologických oborů; toto studium musí být tříleté, jinak 
by v něm nebyl prostor pro všechny předměty, zákon toto dovoluje. Další připomínky 
v diskuzi nezazněly, zástupci SP a SO rovněž neměli žádné komentáře, přistoupilo 
se tedy k hlasování. 
 

a. Usnesení č. 74/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření 
akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor 
Fonetika (prezenční dvouoborové studium) 
Hlasování:20-0-0, usnesení bylo přijato. 

b. Usnesení č. 75/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření 
akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor 
Finská studia (prezenční dvouoborové studium) 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

c. Usnesení č. 76/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření 
akreditace bakalářského studijního programu filologie o studijní obor 
Novořečtina (prezenční studium v kombinaci) 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

d. Usnesení č. 77/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření 
akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o 



studijní obor Fonetika (prezenční dvouoborové studium) 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

e. Usnesení č. 78/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o rozšíření 
akreditace navazujícího magisterského studijního programu filologie o 
studijní obor Fonetika (prezenční jednooborové tříleté studium) 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

f. Usnesení č. 79/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o 
prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Romistika 
(prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Filologie 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

g. Usnesení č. 80/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o  
prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Politologie 
(prezenční jednooborové studium) ve studijním programu Politologie 
Hlasování:  20-0-0, usnesení bylo přijato. 

h. Usnesení č. 81/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o  
prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Čeština pro 
cizince (prezenční jednooborové studium) ve studijním programu 
Filologie 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

i. Usnesení č. 82/13:  AS FF UK nemá námitky proti žádosti o  
prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru 
Politické teorie a současné dějiny (prezenční jednooborové studium) ve 
studijním programu Politologie  
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
 
4. Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzit y Karlovy v Praze 
 
Kol. Kalivoda informoval o blížících se volbách do AS UK a seznámil senát 
s návrhem PAS provést volby ve třech termínech na třech místech. Poznamenal, že 
zároveň odpadla podmínka platnosti voleb týkající se voličské účasti, volby tedy 
nebude nutné opakovat pro případnou nízkou účast voličů. PAS navrhuje vyhlásit 
volby na tyto termíny a místa: 
 
27.11. 2007 Celetná 20 
28.11. 2007 hl. budova FF UK 
29.11. 2007 areál UK Jinonice 
 
a to vždy od 10 do16 hod. každý z uvedených dní. 
 
 
V diskusi nezazněly žádné námitky. PAS připravilo v písemném materiálu k tomuto 
bodu jednání toto usnesení: 



 
Usnesení č. 83/13: 
AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2 008–2011) na dny 27.- 29. 
listopadu 2007, vždy od 10 do 16 hodin. Dne 27. 11.  se volby konají v budov ě 
UK Celetná 20, dne 28. 11. v hlavní budov ě FF UK na nám. Jana Palacha 2, dne 
29. 11. v areálu UK Jinonice. 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo schváleno. 
 
 
Následovalo projednávání dalších t ří bodů programu jednání (volba p ředsedy 
hospodá řské komise a člena knihovní komise FF a členů dílčí volební komise 
FF pro volby do AS UK) a poté prob ěhla tajná volba navržených kandidát ů do 
příslušných komisí podle bod ů 5, 6 a 7. Výsledky hlasování jsou uvedeny za 
každým bodem zvláš ť. 
 
Do volební komise senátu, která zajiš ťovala pr ůběh voleb b ěhem těchto t ří 
bodů jednání, byli navrženi kol. Hron, Ly čka a Zajíček. 
 
Hlasování: 17-0-2, navržení 3 zástupci AS FF UK byl i schváleni 
 
 
5. Volba p ředsedy hospodá řské komise FF UK 
 
Děkan představil nového kandidáta kol. Randáka. Fakulta hledá nový model 
financování, kol. Randák pracuje na velkém ústavu, má zkušenost z pozice 
tajemníka, navíc Ústav českých dějin pracuje s výzkumným záměrem, proto má 
bohaté zkušenosti s financováním rozsáhlých projektů. Kol. Kovář podpořil 
Randákovu kandidaturu, jeho domácí ústav kolegu dobře zná a považuje jej za 
vhodného kandidáta.  
 
Výsledek hlasování : 17 lístků, jeden neplatný, všichni ostatní voliči pro navrženého 
kandidáta hlasovali: 16-0-0, schváleno. 
 
 
6. Volba člena knihovní komise FF UK 
 
V diskusi k tomuto bodu kol. Lyčka připomenul, že kol. Valentinová navrhuje kol. 
Krásu ve svém rezignačním dopise. Kol. Kalivoda uvedl, že o tom ví, ale nejdříve by 
se měl vyjádřit AS FF UK. Ten však žádné protikandidáty nenavrhl, proto se 
hlasovalo o kol. Krásovi. 
 
Výsledek hlasování : 17 lístků, jeden neplatný, všichni ostatní voliči pro navrženého 
kandidáta hlasovali: 16-0-0, schváleno. 
 
 
7. Volba díl čí volební komise FF UK pro volby do AS UK 
 
Dále kol. Kalivoda vyzval senátory, aby nominovali členy do volební komise,  



minimálně 5 členů, maximálně 9. Bylo nominováno 6 členů, 2 učitelé a 4 studenti: 
Jana Chmelíková, Jiří Boudal, PhDr. Jan Kalivoda, Eliška Čmejrková, Mgr. Samuel 
Zajíček, Mgr. Petra Jedličková  
 
Výsledek hlasování : 17 lístků, jeden neplatný, všichni ostatní voliči pro všechny 
navržené kandidáty do dílčí volební komise FF UK pro volby do AS UK hlasovali 
poměrem 16-0-0, pouze u hlasu pro kol. Jedličkovou se jeden zdržel, tedy 15-0-1. 
 
Dílčí volební komise FF UK pro volby do AS UK byla schválena. 
 
 
8. Projednání podmínek p řijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 
2008/2009 (bakalá řské a magisterské studium) 
 
Děkan představil materiál a jeho obsah. Některé obory jsou nabízeny podmínečně, 
neboť záleží na akreditacích. FF bude napříště vypisovat pouze strukturované 
studium. U oborů, které měly předsunuty přijímačky před 1.6. (datum, které stanovila 
centrálně UK), je příslib, že se zřejmě podaří navrátit k původní tradici. Proděkanka 
Králová dodala, že řada oborů přijala jednokolové přijímací zkoušky, období 
technických záležitostí přijímaček se tak výrazně zkrátí. Dále upozornila na velice 
dlouhý seznam dvouoborů  a podala vysvětlení, že seznam je tak dlouhý proto, že 
v případě dvouoborového studia uchazeči vybírají hned oba obory, na které se hlásí. 
Kol. Valvoda navrhl, aby dlouhý seznam byl strukturován, proděkanka Králová však 
uvedla, že je nyní řazen podle studijních programů. Kol. Valvoda poté navrhl, aby byl 
řazen dle abecedy bez ohledu na studijní program. Proděkanka Králová s tímto 
návrhem souhlasila. Kol. Lyčka se zeptal na den otevřených dveří, býval v sobotu, 
v roce 2008 však vychází na pondělí. Proděkanka Králová uvedla, že v pondělí je 
z odlehlejších oblastí republiky lepší dopravní spojení. Navíc chce vedení fakulty 
ukázat FF UK při její činnosti pracovního dne. Kol. Lyčka se dotázal, zda pak nebude 
problémem účast rodičů, kteří by si museli brát dovolenou. Proděkanka Králová 
znovu senát utvrdila v tom, že pondělí je lepší varianta. 
 
Usnesení č. 84/13: 
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 
2008/2009 dle přiloženého materiálu. 
Hlasování: 17-0-0 
 
 
9. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen 
- prosinec 2007 
 
Děkan zopakoval, že výše stipendií se navrhuje podle momentální dispozice peněz, 
vždy však také s rezervou. Proděkanka Králová doplnila, že rezerva se týká státních 
doktorských zkoušek a příp. jiných nenadálých výdajů. 
 
Usnesení č. 85/13: 
AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií na FF UK pro období říjen až prosinec 
2007. 
Hlasování: 17-0-0 
 



 
10. Různé  
 
1. Ad: materiál od firmy SCIO p ředávaný u prezence a mail zaslaný n ěkterým 

zástupc ům FF UK: 
Děkan objasnil senátu genezi kontaktů s firmou Scio: jednání probíhala poměrně 
dlouho, nakonec se FF UK se přiklonila k tomu, že nebude využívat testování 
obecných studijních předpokladů. Děkan uvedl řadu důvodů pro toto rozhodnutí, 
např., že FF chce být výběrovou fakultou, proto testuje i jiné než „obecné“ 
znalosti; v testech firmy Scio navíc chybí testy jazykových předpokladů a výtky 
k nim měla i katedra psychologie, která nyní připravuje vlastní interní testy 
studijních předpokladů. Ohledně e-mailu, který před jednáním AS FF UK dostali 
senátoři a někteří pracovníci fakulty, děkan sdělil, že se jím bude zabývat, jde i o 
právní výtky, kde také záleží na výkladu zákona o ochraně osobních údajů; 
fakulta zveřejňuje vše podle zákona navzdory opačnému tvrzení v mailu. Fakulta 
připraví odpovědi na e-mail po právní i obsahové stránce a dá je rovněž na 
vědomí senátu. Děkan by rád prosadil určité sjednocení přijímacích testů na FF, 
jež jsou dnes velmi atomizované. Nyní však k tomu není vhodná doba, protože 
dosud neproběhla restrukturace fakulty. Také jde o náklady, FF nechce zadávat 
tuto činnost externí firmě, spolupráce s firmou Scio by představovala náklad cca 4 
mil. korun ročně. Kol. Lyčka poznamenal, že z e-mailu čiší výhrůžný tón, obává se 
medializace, fakultě by to mohlo uškodit. Děkan odvětil, že bychom měli 
komunikovat, neboť opačný postup by byl pro mediální dopad též negativní. 
Poznámka kolegyně Šulové se týkala vágnosti metodologie, navrhla kolegu 
Bahbouha, který by mohli pomoci s formulací reakce fakulty v tomto ohledu. Kol. 
Kalivoda vyslovil názor, že takováto veřejná diskuse o podobě přijímacích 
zkoušek na FF je patrně právě to, co si firma Scio přeje vyvolat, není k tomu však 
fakultě jako komerční organizace partnerem a pouze chce tuto diskusi využít jako 
prostředek nátlaku k přijetí její obchodní nabídky. Fakulta by neměla tuto její 
taktiku akceptovat. 

2. Děkan informoval, že v říjnu vyprší mandát disciplinární komise , která má být 
dle statutu volena jednou za rok. Děkan žádá o kandidáty do 14 dnů, ideálně 2 
učitele a 3 studenty. 

3. Dále děkan informoval, že je povinnost evalua ční komise  hodnotit celou fakultu 
jednou za 5 let, tedy nejbližší termín je rok 2008; podrobnější informaci obdrží 
senát na listopadovém zasedání. 

4. Kol. Zajíček vznesl dotaz, jak často se v minulém akad. roce sešla disciplinární 
komise? Odpověď děkana: Ani jednou. Další otázka kol. Zajíčka: jaký je rozdíl 
mezi zmíněnou a studentskou evaluací? Podle odpovědi děkana je smyslem 
obecné evaluace hodnocení pedagogické a vědecké úrovně jednotlivých oborů a 
ústavů. Kol. Kalivoda připomněl, že studentská evaluace není komplexní evaluací 
fakulty. Na otázku z pléna, jaká je metodologie pro tuto komplexní evaluaci, 
děkan odpověděl, že pevná metodologie neexistuje, vytvoří ji evaluační komise. 

5. Proděkan Kuthan oznámil svou rezignaci na funkci proděkana pro vědu, rozloučil 
se a shrnul své dosavadní působení ve funkci po roce a 8 měsících: nejdříve 
obecně uvedl, že vědecká činnost je pro fakultu nesmírně důležitá, je integrálně 
propojená s kvalitou výuky. Vědecká činnost stabilizuje financování fakulty. Na 
oddělení vědy děkanátu FF se podařilo zlepšit kvalitu práce i atmosféru mezi 
pracovníky. Co se týče vědecké rady FF, je problém vyvážit kvalitu osobností a 



jejich časových možností (tj. zajistit současně kvalitní obsazení a funkčnost rady). 
Současná vědecká rada se dosud vždy sešla v usnášeníschopném počtu. FF UK 
byla v poslední době v jednáních před vědeckou radou UK daleko úspěšnější než 
v předchozím období, kdy byly návrhy FF na habilitace a profesury velmi často 
odmítány. Dále proděkan zmínil novou publikační řadu FF UK, která byla 
akademickou obcí fakulty velmi dobře přijata a má řadu kvalitních návrhů 
publikací. Fond diapozitivů a fotografií v Hostinném byl zachráněn, vzniká ústav 
dokumentace evropského kulturního dědictví. Proděkan Kuthan převzal funkci 
proděkana pro vědu na rok, překročil svou předpokládanou dobu v této funkci o 
osm měsíců, teď by chtěl k poslednímu září skončit. Nejde o personální krizi na 
FF, on sám ani úplně neodchází z administrativních funkcí – jeho domovský ústav 
roste, bude pracovat na ústavu dokumentace, čekají ho dvě mezinárodní 
konference, které organizuje, chtěl by se věnovat i odborné práci. Poděkoval 
všem za spolupráci a rozloučil se. Děkan proděkanovi poděkoval a připomenul, 
že v původním programu, se kterým proděkan Kuthan nastoupil, jsou naplňovány 
všechny kapitoly. Děkuje profesoru Kuthanovi za trpělivost a za zvládnutí i 
nepříjemných kauz, děkuje za jeho čas a energii. K 1. říjnu pověří funkcí 
proděkana pro vědu novou osobu, kterou však představí až říjnovému zasedání 
senátu. 

Kol. Kalivoda jménem akademického senátu poděkoval profesoru Kuthanovi za 
jeho práci pro FF UK a plénum senátu spontánně vyjádřilo souhlas s tímto 
poděkováním. 

 
 
 
Zapsala: Petra Jedličková 
 
Kontroloval: PAS FF UK 
 
AS FF UK schválil dne  
 
 
 


