
Zápis ze 14. jednání Akademického senátu FF UK 11.1 0.2007 
 

Přítomni: M. Beneš, J. Čechurová, J. Herman, M. Koldinská, M. Kovář, J. Krejčí, M. Lyčka, L. 
Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, P. Zemánek, J. Adamec, Z. Fialová, V. Forková, B. Hartigová, 
J. Hron, J. Chromý, J. Januška, P. Kubiš, J. Lomová, M. Poláková, R. Valvoda, S. Zajíček. 
Omluveni: P. Jedličková, J. Kalivoda, A. Skřivan, P. Šrámek, L. Šulová, A. Čmejrková.  
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., Mgr. A. Kubišta, proděkani; 
prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., PhDr. V. Horčička, Ph.D., T. 
Dvořáková, K. Volná 
 

Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu z 13. zasedání AS FF UK  
3. Jmenování proděkana FF UK 
4. Jmenování nových členů Vědecké rady FF UK  
6.   Jmenování předsedy a členů Disciplinární komise FF UK 
7. Informace o účasti členů AS FF UK na zasedáních AS od počátku volebního období  

(Podrobná statistika účasti)  
      8.   Podnět kol. Bachtíka k hodnocení výuky na FF UK studenty 

9. Různé. 
 
 

1. Schválení programu zasedání  
 
Pro nepřítomnost kol. Kalivody řídil schůzi kol. Lyčka. Ten i zahájil zasedání a přivítal 
mezi členy AS FF UK kol. Adamce. 
 
Kol. Lyčka navrhl vyřazení bodu 7 z programu. Poznamenal, že bod inicioval kol. 
Kalivoda, který si též připravil řeč, kterou kol. Lyčka není oprávněn reprodukovat. Kol. 
Zemánek poprosil, zda by předsednictvo nemohlo alespoň sdělit, proč měl být onen 
bod zařazen a dotázal se, zda jsme snad nechtěli členy s nízkou účastí vylučovat. Kol. 
Lyčka odpověděl, že senát nemá právo nikoho ze senátu vyřadit a poznamenal, že 
automaticky končí mandát tomu, kdo má tři neomluvené absence, a doplnil, že kol. 
Kalivoda měl i další motivy k promluvě na téma účasti na zasedáních. 
 
Kol. Zajíček navrhl nový bod 7 ve znění  „doplňovací volba členů vědecké a zahraniční 
komise“. Svůj návrh zdůvodnil tím, že někteří dosavadní členové resignovali a existují 
náhradní kandidáti z řad studentů, nemá tedy smysl nechávat tuto volbu na další 
zasedání. 
 
Jelikož žádné další návrhy nezazněly, kol. Lyčka tedy nechal hlasovat o následujících 
návrzích: 
 
Zařazení bodu doplňovací volby do ZK a VK jako bodu 7 jednání AS FF UK. 
Hlasování: 19-0-2, návrh byl schválen 
 
Vyřazení stávajícího bodu 7. 
Hlasování: 19-0-3, návrh byl schválen 



 
Následně dal kol. Lyčka hlasovat o takto upraveném programu. 
Hlasování o programu: 22-0-0, program byl schválen 

 
2. Projednání návrhu zápisu z 13. zasedání AS FF UK   

 
K návrhu zápisu nebyla v diskusi vznesena žádná připomínka. 
 
Hlasování: 16-0-6, zápis byl schválen 
 

3. Jmenování prod ěkana FF UK  
 

Kol. Lyčka poprosil děkana, aby zdůvodnil svou volbu. Též nabídl prof. Jakubcovi 
možnost k představení sama sebe a svého programu. 
Děkan řekl, že když probíhala informace o tom, že k 30. 9. se prof. Kuthan rozhodl 
ukončit svou funkci, bylo to argumentováno vnitřní dohodou. Prof Kuthan měl povinnosti 
ve VR i na další fakultě, nemohl tedy vykonávat svou práci tak, jak bychom si přáli. 
Poznamenal, že to byla dohoda respektovaná. Sdělil, že v průběhu září oslovil několik 
kandidátů a nakonec zvolil prof. Jakubce. Ohledně priorit práce nového proděkana 
prohlásil, že u rozjetých záležitostí, jakými je např. ediční politika či věc doktorského 
studia je potřeba větší komunikace mezi doktorským a vědeckým rezortem. Též zmínil, 
že stále probíhá boj o větší institucionální financování vědy; konkrétně nyní je snaha 
zamést pod stůl novou záležitost, „nulovou hodnotu časopisů“. 
 
Prof. Jakubec uvedl, že byl zvyklý několik let zasedat ve studijní komisi, nyní však před 
plénum AS FF UK předstupuje v jiné pozici. Byl přednedávnem osloven vedením 
fakulty, aby přijal funkci proděkana, což s určitým váháním přijal. Uvedl, že vnímá tuto 
funkci jako službu fakultě. Zároveň poznamenal, že práce studijní komise se 
stabilizovala, že nemá o její budoucnost obavy a že dnes ostatně AS FF UK schválí 
jejího nového předsedu. Ohledně své proděkanské funkce slíbil svědomitou práci dle 
svých sil, možností i svědomí. Poznamenal rovněž, že v jeho programu je přímý odkaz 
na program prof. Kuthana, neshledal na něm totiž nic, co by měl problém přijmout. 
Pouze jej modifikoval ve věcech, které jsou již realizovány. Objasnil, že chce podpořit 
komunikaci mezi vědeckým a studijním oddělením, jako prioritu má záležitosti kolem 
akreditací a ediční politiku. Nakonec požádal o vyslovení důvěry. 
 
Kol. Kovář poznamenal, že prof. Jakubec bude již čtvrtý proděkan pro vědu z řad 
historiků. Prohlásil, že z hlediska erudice i hlediska lidských kvalit pokládá on i mnoho 
jeho kolegů historiků volbu prof. Jakubce za nanejvýš šťastnou. Zároveň upozornil, že 
toto neříká jako jeho přítel, ale protože je to pravda. 
 
Kol. Dohalská se připojila ke chvále prof. Jakubce a dodala, že se domnívá, že jeho 
jmenování bude velkým přínosem pro fakultu. 
 
Kol. Zemánek se připojil a prohlásil, že považuje volbu prof. Jakubce za dobrou a 
podotkl, že mezi úkoly nového proděkana nebude pouze obhajovat humanitní vědy 
navenek univerzity, ale obhajovat je i proti aktivitě některých fakult, které se snaží 
humanitní vědy upozadit. 



 
Kol. Lyčka navrhl, že jelikož bude následovat několik hlasování o osobách, byl by rád, 
aby se ustanovila pouze jedna volební komise. Poprosil plénum o nominace. 
 
Kol. Zajíček nominoval sám sebe. 
Kol. Kubiš navrhl sám sebe. 
Kol. Forková navrhla sama sebe. 
 
Hlasování o členech volební komise ve složení S. Zajíček, P. Kubiš, V. Forková 
Hlasování: 21-0-1, komise byla schválena. 
 
Usnesení č. 86: AS FF UK vyslovuje souhlas s nominací prof. Jakubce  na funkci 
prod ěkana pro v ědu. 
Hlasování: 20-0-2, 1 hlas neplatný. 
 
Prof. Jakubec poděkoval za vyslovení důvěry 
 
Kol. Zemánek poblahopřál proděkanovi Jakubcovi a popřál mu hodně sil. 
 

4. Jmenování nových členů Vědecké rady FF UK  
 
Kol. Lyčka uvedl, že se jedná o dva kandidáty na členy vědecké rady, prof. Jakubce a 
prof. Boka, poznamenal, že jejich osobní materiály dostalo plénum AS FF UK 
k prostudování, a uvedl, že oba kandidáti souhlasí se svou kandidaturou. Zároveň 
omluvil nepřítomnost prof. Boka. Následně požádal děkana o vyjádření. 
 
Děkan podotkl, že základní důvody dle jeho názoru dostatečně vysvětlil v průvodních 
materiálech. Bylo by vhodné, aby prof. Jakubec, který ze své nové pozice bude jednání 
VR řídit, byl i jejím členem. Tím by se ovšem porušila zákonná třetina mimofakultních 
členů VR, proto byl navržen i prof. Bok. Uvedl, že prof. Bok se pohybuje mezi filologií a 
historií a dokáže nahlížet do obou těchto oblastí, a že je významným germanistou pro 
starší dobu. Děkan podotkl, že touto volbou se počet členů VR navýší na 41. 
 
Kol. Lyčka dal prostor prof. Jakubcovi k vyjádření, prof. Jakubec pouze požádal plénum 
o vyslovení důvěry. 
 
 
Usnesení č. 87: AS FFUK schvaluje návrh na členy VR FF UK p ředložený 
děkanem FF UK. 
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.: 22-0-1 
prof. PhDr. Václav Bok, CSc.: 22-0-1 
 
Následně vznikla diskuse o interpretaci této volby. Kol. Lyčka navrhl hlasovat o 
usnesení, kol. Herman, kol. Koldinská, kol. Adamec a kol. Zajíček se vyslovili proti 
tomuto návrhu. 
 
Kol. Herman vznesl procedurální námitku proti následnému hlasování o výsledku voleb. 
Hlasování: 21-0-1, námitka byla přijata. 



 
 

5. Jmenování p ředsedy studijní komise FF UK  
 

Děkan poprosil AS FF UK o schválení jeho kandidáta na předsedu studijní komise, dr. 
Horčičku. 
 
Prof. Jakubec prohlásil, že stále cítí morální odpovědnost za studijní komisi. Zároveň 
poznamenal, že dr. Horčička je odborník; během několika týdnů bude jmenován 
docentem. Podotkl, že dr. Horčička, který je členem studijní komise i nyní, byl vždy její 
oporou, jeho připomínky byly vždy namístě. Zároveň ubezpečil, že ačkoli to nyní může 
vypadat tak, že představitelé historických oborů usilují mít všude své zastoupení, on se 
vždy snažil, aby byly ve studijní komisi zastoupeny všechny obory a slíbil, že tomu bude 
i nadále. 
 
Proděkanka Králová ocenila Horčičkovu vynikající práci a jeho schopnost hledat 
kompromisy. 
 
Kol. Kovář podotkl, že předsednictví studijní komisi vyžaduje dobrého úředníka, a 
ubezpečil, že dr. Horčička tento požadavek splňuje. 
 
Dr. Horčička řekl, že několik let působil ve studijní komisi pod vedením prof. Jakubce. 
Prohlásil, že se podílel též na akreditacích svého oboru, a poznamenal, že práce studijní 
komise spočívá převážně v akreditacích. Nakonec požádal plénum o vyslovení důvěry. 
 
Usnesení č. 88: AS FF UK nemá námitek proti jmenování PhDr. Václava  Horčičky 
do funkce p ředsedy studijní komise. 
PhDr. Václav Horčička, Ph.D.: 21-0-1 

 
6. Jmenování p ředsedy a členů Disciplinární komise FF UK  
 

Děkan uvedl, že je třeba každý rok měnit složení Disciplinární komise FF UK, i přes to, 
že v minulém roce se nevyskytl žádný prohřešek. Uvedl dále, že oslovil doc. Čermáka, 
Dr. Chlupa a Mgr. Dvořákovou z kurie akademických pracovníků, Hanu Fejfarovou, 
Ondřeje Matějku a Zuzanu Vašákovou ze studentské kurie, a ty navrhuje na řádné členy. 
Na pozici náhradníků navrhuje Dr. Wiendla, Dr. Ullmanna, Miroslava Pavla a Elišku 
Čmejrkovou. 
 
Usnesení č. 89: AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradník ů 
disciplinární komise ve složení navrženém d ěkanem FF UK. 
Předseda:      Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.:  21-0-0  
Členové:        PhDr. Radek Chlup, Ph.D.:  19-2-0  

          Mgr. et  MgA. Tereza Dvořáková:  20-0-1  
          Hana Fejfarová: 21-0-0 
          Ondřej Matějka: 21-0-0 
          Zuzana Vašáková: 21-0-0 

             Náhradníci : PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. : 21-0-0 
          PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. : 21-0-0 

             Miroslav Pavel: 20-0-1 



             Eliška Čmejrková: 20-1-0 
 

7. Volba členů komisí  
 
Kol. Lyčka vysvětlil, že díky tomu, že Vít Prokopius přerušil studium a Veronika Forková 
na svou pozici v komisi rezignovala, uvolnila se senátem volená místa v komisi pro 
vědu a zahraniční komisi. Na zasedání PAS se ovšem nesešly informace o tom, že 
existují kandidáti doplňující tyto komise, a tedy nebyla doplňovací volba vložena do 
programu. Uvedl dále, že díky tomu, že kandidáti na obě místa v komisích existují a 
podařilo se získat jejich souhlas – u Mgr. Šlerky telefonicky z Německa – bylo možné 
tento bod do programu vložit. Na člena Komise pro vědu kandiduje Mgr. Šlerka, na 
člena Zahraniční komise Mgr. Volná. 
 
Mgr. Volná osobně vyjádřila svůj souhlas s kandidaturou. 
 

 
     Komise pro vědu - Josef Šlerka: 

Hlasování: 18-3-1, Josef Šlerka byl zvolen 
 

     Zahraniční komise - Kateřina Volná:  
Hlasování: 14-6-2, Kateřina Volná byla zvolena 

 
 
8. Podn ět kol. Bachtíka k hodnocení výuky na FF UK studenty  

 
Kol. Lyčka uvedl, že kol. Bachtík se omluvil, že nemůže být přítomen, a pověřil kol. 
Valvodu vysvětlením jeho podnětu. 
 
Kol. Valvoda omluvil kol. Bachtíka, který je v současnosti v Římě. Text podnětu dále 
rozdělil do dvou otázek. První je otázka technického provedení studentského hodnocení 
výuky (evaluací) a nesrovnalostí ohledně chápání významu jednotlivých tlačítek 
v anketě. Druhá otázka, která je dle kol. Valvody  důležitější, je ohledně nedostatečné 
informovanosti studentů. Email, že probíhají evaluace, dorazil 22. června do „rootmailu“, 
který z několika důvodů hodně studentů nečte. Kol. Valvoda prohlásil, že informovanost 
by měla být větší, jakož i spolupráce se Studentskou Radou. Vedením by měl být 
zvážen harmonogram, kdy se bude hodnotit a kdy informovat. Rád by vyzval? vedení, 
aby se k tomuto vyjádřilo. 
 
Děkan vyzval k vyjádření se proděkana Kubištu. 
 
Proděkan Kubišta uvedl, že evaluace proběhly minulý semestr. Praktičtější mu přišlo 
evaluace navázat až na zápis studentů, ale vyhověl  podnětu studenta v kolegiu děkana 
(Valvoda). Uvedl, že 27. června odešel „rootmail“. Také podotkl, že byla upravena 
možnost evaluace pro studenty, kteří nemají povinnost elektronického zápisu. Byly 
vytvořeny papírové dotazníky, ty jsou stále ve fázi zpracování. 
Ohledně tlačítka „nelze hodnotit“ v případě, když není odpověď na určitou otázku 
relevantní, byly takto zajištěny papírové dotazníky a změněno záhlaví v elektronické 
verzi. Matoucí moment takto do budoucna zmizí. Též zmizely poznámky typu, že nelze 
hodnotit tělesnou výchovu. 



Proděkan Kubišta dále uvedl, že hodnotících studentů je kolem 320, ale i když je jich o 
polovinu méně než minulý semestr, zvýšila se kvalita hodnocení. Bylo hodnoceno méně 
předmětů, hodnocení jsou většinou pozitivní, výpovědní hodnota hodnocení se zvýšila 
větším počtem lidí hodnotících stejný předmět. Celkově tedy považuje evaluace za 
úspěšnější. Jediná stížnost, která přetrvává, je stížnost na vypršení časového limitu 
přihlášení pří slovním hodnocení. Po pěti minutách systém hodnotícího automaticky 
odhlásí. O prázdninách došlo k centralizaci informačního systému, aplikace nyní běží 
na univerzitních serverech. Z procesu centralizace jsme z humanitních fakult vyšli 
nejlépe, přesto v určitý moment bylo nutné řešit problémy typu zmizení účtů pro zasílání 
doktorandských stipendií či zápis do jazykového centra, takže došlo k přehlédnutí 
skutečnosti, že naše nastavení bylo přepsáno defaultním nastavením univerzity. 
Problém druhé otázky spočívá v zájmu studentů o evaluace vůbec. Anketa o 
knihovnách dopadla úspěšněji, měla cca 1000 respondentů, ačkoli propagace byla 
stejná. 
Proděkan Kubišta uvedl, že bude velmi rád spolupracovat s AS ohledně možných 
podnětů, též i s různými občanskými sdruženími působícími na FF, a věnovat větší úsilí 
propagaci. Uvedl též, že AS UK jedná o jednotném systému evaluací na UK, je tedy 
nutné s  RUK jednat. Od příštího roku by měla existovat jednotná metodika. 
 
Děkan souhlasil s výhradou vůči malé informovanosti. Uvedl dále, že univerzita má tuto 
přípravu jednotných evaluací jako svou prioritu, přičemž nemluví o studentském 
hodnocení, ale o evaluacích jako takových. Slíbil a definoval, že až bude předkládat 
aktualizovaný záměr FF, bude tam i příprava evaluací v rámci FF UK. Studentská 
evaluace bude jednou ze součástí systému evaluací. Uvedl též, že je otázka, co 
s výsledky evaluací dělat. Podotkl, že fakulta není v situaci, kdy by z výsledků 
vyvozovala personální důsledky. Studentské evaluace pro něj znamenají především 
tvorbu určitého obrazu dění na fakultě. Je to doplňující kriterium. Uvedl, že si nemyslí, 
že by se měly výsledky odrazit na platovém hodnocení. Je vůči studentům v tomto 
kritický. 
 
Kol. Valvoda prohlásil, že evaluace by neměly být vázány na zápis, ale na začátek 
zkouškového období. Souhlasil, že výsledky jsou samozřejmě subjektivní a nelze je 
překlopit do pracovněprávních vztahů či jakýchkoli postihů. Studentské evaluace 
poskytují fakultě data o výsledcích výuky. Můžeme evaluacemi pohrdat, tvrdit, že 
studenti jsou subjektivní, ale v případě, že má fakulta možnost získat zpětnou vazbu, 
měla by jí využít. Uvedl, že se setkal minimálně s jedním vyučujícím, který dle něj 
nesplňuje kriteria univerzitního pedagoga, a vyjádřil domněnku, že kdyby měli studenti 
efektivní možnost se k takovýmto věcem vyjádřit, bude větší šance, že se s takovými 
pedagogy bude setkávat méně. 
 
Kol. Kubiš se otázal, zda nelze evaluace udělat pro studenty na konci semestru 
povinné. 
 
Děkan odpověděl, že studenti nemohou být nuceni k něčemu, co není ve studijním 
řádu. 
 
Proděkan Kubišta poznamenal, že si nemyslí, že studentské evaluace nic nepřinášejí, 
pouze se snažil upozornit na to, že předmět „Histologie“ či „Patologie“ je hodnotitelný 
objektivněji než předmět „Filosofie“. I on připadl na myšlenku povinného hodnocení, ale 
domnívá se, že studenti by pak sabotovali samotné hodnocení a výsledky by byly 
zkreslené. 



 
Děkan podotkl, že není možné vymyslet něco nezávisle na univerzitě. Tedy celé řešení 
bude pomalejší. 
 
Kol. Ondračka poznamenal, že mu není jasné, proč by se studenti museli hodnocení 
účastnit. 
 
Kol. Kubiš poznamenal, že povinnost lze řešit navázáním udělení atestu na provedení 
evaluace. 
 
Kol. Ondračka poznamenal, že na ÚFaR se zvláštní evaluace provádějí v rámci ústavu, 
a že je na učitelích, zda chtějí být hodnoceni či ne. 
 
Kol. Hron poznamenal, že na MFF UK evaluace fungují dobře, výsledky se vyvěšují, 
což studenty motivuje hodnotit a učitele lépe učit. 
 
Kol. Rubáš poznamenal, že na jeho ústavu se výsledky evaluací řeší na schůzích. Je to 
věc veřejná, ne soukromá, když někdo dlouhodobě nevychází z hodnocení dobře. 
 
Děkan prohlásil, že ohledně zveřejňování byl pro, nyní je spíše proti. Zároveň uvedl, že 
studenti se i díky nepřehlednosti ankety dopouštějí například záměny nejhorší známky, 
vyvěšení by pak nebylo dobrou věcí. Výsledek je ovšem důležitou informací pro 
vedoucího katedry; on musí znát své pracoviště. 
 
Kol. Valvoda se dotázal děkana, kdy bude zřízená evaluační komise. 
 
Děkan odpověděl, že nejpozději v prosinci, nejlépe v listopadu. 

Kol. Lyčka konstatoval, že součástí podnětu kol. Bachtíka je návrh usnesení ve znění 
„AS FF UK konstatuje, že evaluace za minulý akademický rok proběhly neuspokojivým 
způsobem. AS FF UK žádá po vedení FF UK, aby zveřejnilo konkrétní kroky, které při 
příštích evaluacích přispějí ke zlepšení jejich průběhu.“ 

Kol. Chromý vznesl protinávrh ve znění „AS FF UK konstatuje, že studentské 
hodnocení výuky v minulém semestru proběhlo neuspokojivým způsobem“. 

Díky nízkému kvóru nebylo možno hlasovat.  
 

9. Různé. 
 

Děkan referoval, že firma SCIO nabízí fakultě zdarma testování studentů a 
seminář o svých testech. Prohlásil, že testy nejsou a že je k potřebě semináře 
skeptický, nemá potřebu firmě SCIO poskytovat prostor, zejména když svůj názor 
jim již sdělil jasně. Uvedl, že poskytnuté materiály podrobně prozkoumali a 
podotkl, že firma SCIO například odkazuje u jazykových testů na Evropský 
referenční rámec, ale chybí jim v testech esej. 
Druhou informaci, kterou děkan sdělil, nepovažuje za kladnou. Během jara byly 
připraveny tabulky na budoucí hodnocení vědy v rámci MŠMT. Nevypadalo to 
špatně. Nyní se ale objevila snaha torpédovat naší snahu – seznam 1517 



časopisů, které dostaly ohodnocení nula.  Uvedl, že bude informovat o dalším 
vývoji. 
 
Kol. Lyčka k druhému bodu doplnil, že se včera (10.10.2007) dostal z AV do 
oběhu seznam těchto časopisů. Byla zvažována forma vyjádření celého senátu, 
ovšem ne všichni si mohli dokument z AV přečíst. Kol. Kalivoda tedy napsal 
dopis, který byl odeslán jménem PAS FF UK.  
Kol. Lyčka tento dopis přečetl. Jeho plné znění je: 
 
Vážené dámy a pánové, 
 
dostal jsem na vědomí soupis "Časopisů, ve kterých odborné články budou mít 
bodovou hodnotu 0" pro hodnocení odborné práce jejich původců, jenž má být 
předmětem jednání Rady v nejbližších dnech či snad hodinách. 
 
Jako předseda Akademického senátu FF UK a jako pracovník Ústavu řeckých a 
latinských studií FF UK jsem ohromen skutečností, že mezi tyto časopisy jsou 
zařazena periodika představující nejvýznamnější tituly daných vědních oborů, 
vycházející v České republice. Uvádím jako příklad Listy filologické, 
časopis s nepřerušenou stopadesátiletou tradicí a mezinárodně šířený mezi 
odborníky klasické filologie, latinské medievistiky a české literární 
historie, dále Český časopis historický s více než stoletou tradicí, Časopis 
Národního muzea a Časopis Matice moravské pro historii, a například i 
Filosofický časopis pro filozofii a jí blízké vědní obory. V tomto výčtu by 
bylo možno pokračovat. Není to však nutné. 
 
Pokud bude tento dokument Radou pro výzkum a vývoj přijat, dá tím Rada 
nezpochybnitelně najevo, že považuje existenci humanitních vědních oborů v 
České republice za zbytečnou, neboť prohlašuje prakticky veškerá jejich 
vydávaná periodika za odborně bezvýznamná. Takové stanovisko, pokud bude 
přijato, zřetelně vyjádří postoj ústředních orgánů České republiky k velké 
části české kultury, který bude mít značný psychologický, ekonomický a 
personální dopad na pracovní prostředí humanitních vědních oborů v našem 
státě. 
 
Prosím členy Rady s hlasem rozhodujícím, aby tento významný aspekt svého 
rozhodnutí uvážili. 
 
Se zdvořilým pozdravem 
 
 
Jan Kalivoda 
předseda Akademického senátu Filozofické fakulty UK 
nám. Jana Palacha 2 
116 38  Praha 1 
 



Kol. Zajíček k prvnímu bodu uvedl, že z materiálů dodaných firmou SCIO vyplývá, 
že se podíl lidí, majících IQ vyšší než 130, přijímaných na FF UK, během let 
snížil. To ovšem by znamenalo, že naše metodologie, i kdyby vybočovala z 
rámce testovatelného firmou SCIO,  během času vybírá čím dál tím hloupější 
studenty, což je zvláštní. Prohlásil, že firma SCIO by měla dát data po 
jednotlivých oborech. Bylo by zajímavé pozorovat, které obory jak dopadají. 
Uvedl, že si dokáže představit, ze u oborů, kde se přijímá pomocí testů, jsou testy 
Obecných studijních předpokladů relevantní. Proto by bylo zajímavé zjistit, které 
obory způsobily snížení celkového IQ. 
 
Děkan prohlásil, že v materiálu není důležitý pokles lidí s IQ nad 130 u nás, ale 
zvýšení počtu těchto lidí na jiných fakultách. 
 
Proděkanka Králová podotkla, že firma SCIO má data pouze ze svých testů, a 
výběr studentů může být zatížen chybou. 
 
Děkan prohlásil, že s firmou SCIO již nadále nebude „hrát ping-pong“. Stanovisko 
fakulty je jasné, v případě, že bychom vyžadovali data po jednotlivých oborech, 
přistoupili bychom na jejich hru. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že vysvětlení proděkanky Králové není pravděpodobné, 
protože by znamenalo, že ochota nechat se testovat firmou SCIO negativně 
koreluje s IQ. 
 
Kol. Kubiš podotkl že opisování je skutečně u přijímacích zkoušek problémem. 
 
Děkan prohlásil, že z materiálů firmy SCIO vybírá to inspirativní a s lecčíms 
souhlasí. Materiál neodsuzuje en bloc. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že by fakulta měla co nejvíce využívat informace, které nám 
SCIO poskytuje zdarma. Proto bychom po ní měli chtít i informace z jednotlivých 
oborů. 
 
Děkan podotkl, že s firmou SCIO komunikoval, informací má dost a celou věc by 
chtěl uzavřít. 
 
Kol. Lyčka se otázal, zda by bylo možné dát studijní komisi i možnost legislativní 
iniciativy, tedy zda by mohla pracovat i na podobě přijímacích zkoušek. 
 
Děkan se vyslovil kladně. 
 
Kol. Lyčka uzavřel jednání. 

  
Zapsal: Hron, Zajíček 
Kontroloval:  PAS 
AS FF UK schválil dne  8.11.2007 
 


