
Zápis z 16. jednání Akademického senátu FF UK 13.12.2007 
 

Přítomni: M. Beneš, J. Čechurová, J. Herman, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, M. 
Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, P. Šrámek, L. Šulová, P. Zemánek, J. Adamec, 
A. Čmejrková, T. Hadravová, Z. Fialová, B. Hartigová, J. Chromý, J. Lomová, M. Poláková, 
R. Valvoda, S. Zajíček. 
Omluveni: P. Jedličková, A. Skřivan, V. Forková, J. Januška, P. Kubiš, S. Tumis. 
Nepřítomni: J. Krejčí, J. Hron. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; prof. PhDr. J. Králová, CSc., Mgr. A. Kubišta, CSc., 
doc. PhDr. O. Lomová, CSc., proděkani. 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu z 15. zasedání AS FF UK 
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK 
4. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení pro doktorský stud. obor Didaktika 
5. dějepisu 
6. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2007/2008 
7. Návrh novelizace Rigorózního řádu AS FF UK 
8. Problém souladu aktuálně platného Studijního a zkušebního řádu UK a studijních 
9. plánů dříve akreditovaných stud. oborů FF UK 
10. Různé 

 
1. Schválení programu zasedání 
Kol. Kalivoda zahájil zasedání a přivítal děkana a hosty, jichž se týkají projednávané 
akreditace. 
Kol. Kalivoda konstatoval, že oprava návrhu bodu 5 programu byla provedena. Poznamenal 
též, že informace o volbách do AS UK budou jednou z náplní bodu „Různé“. 
Hlasování: 18-0-0 
Program byl schválen v navrhovaném znění. 
 
2. Projednání návrhu zápisu z 15. zasedání AS FF UK 
Kol. Kalivoda informoval, že do návrhu zápisu byla zapracována připomínka prof. Švarcové. 
Kol. Čmejrková informovala, že v návrhu zápisu bylo špatně zapsáno jméno kol. Glomba 
z ÚDLV, a navrhla, aby bylo v konečném zápisu opraveno. 
Hlasování: 18-0-0 
Zápis byl schválen v navrhovaném znění se zapracováním připomínky kol. Čmejrkové. 
 
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK 
Kol. Kalivoda navrhl, aby byly akreditace projednávány najednou, se společnou diskusí. 
Plénum nevzneslo námitku. 
Děkan uvedl, že některé dlouho očekávané akreditační materiály jsou nyní předloženy a jsou 
kvalitní. Podotkl, že jejich příprava byla dlouhodobější a germanistika se potýkala 
s problémy, nejdříve podala pouze akreditaci jednooborového studia, nicméně nyní podává i 
akreditaci dvouoborového studia. Připustil, že termínově je celý proces problematický; 
přijímací řízení se bude konat nejspíše až v září. Celkově však považuje za úspěch, že 
germanistika vstupuje do akreditačního procesu. 
Kol. Lyčka poznamenal, že byl dotázán kolegy z ÚGS, v kolik hodin mají přijít, aby byli 
přítomni projednávání svých akreditací. Byl jim odpověděl, aby přišli v 14:00, což ještě není. 
Podotkl však, že pokud k jejich akreditacím nejsou připomínky, nepovažuje za důležité na ně 
čekat. 



Kol. Kalivoda tedy navrhl texty usnesení, o kterých se následně hlasovalo. 
 
Usnesení [98/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího studijního 
programu Filologie o studijní obor Japonská studia (prez. jednooborové studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [99/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního 
programu Filologie o studijní obor Jihovýchodoevropská studia (prez. dvouoborové 
studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [100/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního 
programu Filologie o studijní obor Středoevropská studia (prez. dvouoborové studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [101/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního 
programu Filologie o studijní obor Východoevropská studia (prez. dvouoborové 
studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [102/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního 
programu Filologie o studijní obor Německá studia (prez. dvouoborové studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [103/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního 
programu Filologie o studijní obor Německý jazyk a literatura (prez. jednooborové 
studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [104/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu 
programu General Theory and History of Art and Culture, studijní obor Film Studies 
(prez. kombinované studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení [105/16]: 
AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru 
Sociální psychologie v doktorském studijním programu Psychologie (prez. kombinované 
studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh na dodatečné vypsání přijímacího řízení pro doktorský stud. obor 
Didaktika dějepisu 
Proděkanka Králová uvedla, že jde o nově akreditovaný obor, jehož důležitost spočívá ve 
výchově didaktiků. Poděkovala, že byl tento bod zařazen již na toto zasedání; pokud vše 



doběhne dle očekávání, bude možné vypsat přijímací řízení v řádném termínu. 
 
Usnesení [106/16]: 
AS FF UK schvaluje vypsání dodatečného přijímacího řízení pro doktorský studijní 
obor Didaktika dějepisu s podmínkami dle přiloženého návrhu. 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2007/2008 
Děkan uvedl, že se jedná o materiál navazující na Dlouhodobý záměr a definující kroky 
k jeho naplnění v rámci tohoto roku. Dále uvedl: 
- Ohledně akreditací obecně: germanistika již do procesu vstoupila, na nederlandistice 
se stále pracuje ve spolupráci se středoevropskou univerzitou. 
- Ohledně přijímacího řízení: již jsou k dispozici analýzy testů a jejich validity. Jedná se 
o obsáhlý materiál. Katedra psychologie připravuje modelový test obecných studijních 
předpokladů. 
- Ohledně akreditace učitelství: je připraven pedagogicko-psychologický modul, který 
bude vsazen do každého učitelského programu. Tento modul bude mít rozsah cca 
jedné třetiny onoho programu. Učitelství pak bude realizováno jako varianta 
navazujícího magisterského programu obsahující tento modul. Je na rozhodnutí 
každého oboru, zda bude chtít realizovat i tuto variantu, ovšem tato varianta zvyšuje 
uplatnitelnost absolventů. Bohemistika je v tomto procesu nejdále. 
- Ohledně evropského projektu Centra pro další vzdělávání: K získání financí je třeba 
přesunout realizaci mimo Prahu. K tomu účelu byl bez finančních nákladů získán 
objekt v Kutné Hoře. Cílovou skupinou centra budou zaměstnanci státní správy. Zatím 
jde ovšem spíše o rámcové úvahy. 
- Ohledně vědy a jejího financování: Je třeba nastartovat debatu o financování. Během 
let 2009-2011 dojde k změně struktury institucionálního financování. Je třeba se 
připravit na boj o hodnocení vědy, uvažovat o „vnitřních výzkumných záměrech“. 
V letním semestru by měla proběhnout debata o klíči rozdělování nově přidělených 
projektů. To je též navázáno na nový model financování ZS. 
- Ohledně materiálních podmínek a forem řízení fakulty: 17. ledna 2008 proběhne 
debata o využití Klementina pro UK, jíž se zúčastní rektor UK a ředitel Národní 
knihovny Vlastimil Ježek. Dochází také k personální stabilizaci děkanátu, bude přijata 
nová vedoucí studijního oddělení, nedávno proběhl konkurs, nyní se jedná 
s kandidáty. Též bude posíleno ekonomické oddělení děkanátu. Celkové údaje o 
konsolidaci budou obsaženy v zápisu jednání Kolegia děkana. 
- Ohledně mezinárodní spolupráce: Je třeba se dobrat lepší definice programu ECES. 
Ten je akademicky zajímavý, finančně více než zajímavý, ovšem nyní jednání 
probíhalo přes zprostředkující soukromou agenturu, což bylo nevýhodné. Nyní 
jednáme s univerzitou v Miami, čímž by se mělo podařit tento soukromý článek 
přeskočit. Co se týče rozvojových projektů MŠMT, měli bychom být schopni 
financovat více hostujících profesorů. 
Děkan dále poznamenal, že tento materiál slouží pro vnitřní potřebu v rámci UK. Rektorát 
vytváří vlastní text aktualizace DZ univerzity, tu pak schvaluje AS UK. 
Kol. Kalivoda poznamenal, že jde zčásti o bilancující materiál, neboť polovina akad. roku je 
již za námi. 
Kol. Ondračka vznesl tři dotazy, na které děkan odpověděl: 
1. Ohledně hostujících profesorů – je to tak, že budou placeni výhradně z peněz 
rozvojových projektů, nebo část peněz vyhradí i fakulta a bude je zvát? 
- Obecně je problém vyčerpat peníze v rozvojových projektech. Byly předimenzované, 
nedostatek peněz nebyl. Fakulta je ochotna vyhradit peníze či podpořit ediční výstup, 



nebylo to však potřeba. Podpora je možná, problém v takovém případě mohl působit 
pouze nárůst administrace. 
2. Ohledně bodu H, materiálních podmínek – bylo by možno více informovat senát o 
zavádění modelu vnitřního financování? 
- K dispozici je zápis z jednání hospodářské komise, proběhla padesátiminutová diskuse 
na jednání ředitelů ZS, byla provedena korektura modelu financování (dále „modelu“). 
Základním problémem zůstává, že z dotací na studenty nelze pokrýt pracovní smlouvy 
– schází okolo 30ti milionů korun. Ty je bohužel nutno dodat z prostředků na VZ. I 
proto je zcela spravedlivý systém nemožný. Je to rozdíl například oproti brněnské FF, 
na které mají představu, kolik peněz budou mít k dispozici, a ty dle hodnocení rozdělí. 
To u nás není možné. Model bude upraven dle stávajících připomínek, budou 
zapracovány VZ, doktorští studenti budou započítáni jako studenti, bude doplněna 
hodnostní struktura. Závěrem je nutno zopakovat, že jelikož je fakulta vázána plněním 
pracovních smluv, není možno prostě vzít model jako šablonu, vždy bude financování 
vázáno na exekutivní rozhodnutí a model bude užit pouze jako vodítko. Dalším 
faktorem je, že rozpočet na rok 2008 bude pravděpodobně hotov až v dubnu. Celkově 
tedy platí, že první kvartál roku 2008 bude financování probíhat dle stávajícího 
modelu, v dalších kvartálech se bude najíždět na nový model financování, přičemž 
výstup z modelu bude užit jako vodítko. 
3. Ohledně bodu D – co obsahuje nové nastavení ediční činnosti? 
- proběhne personální změna na edičních odděleních, sjednotí se grafická úprava 
publikací, vyřeší se problém distribuce. To vše v první polovině roku 2008. Takto 
definovala priority ediční komise. 
Kol. Chromý navázal dotazem, kterých pozic na edičním oddělení se budou týkat personální 
změny. 
Děkan poprosil o strpení a odkázal na budoucí zápis z kolegia děkana s odůvodněním, že by 
nebylo korektní seznamovat s personálními změnami senát dříve než ty, kterých se týkají. 
Proděkan Gregor podotkl, že spíše než o cokoli jiného se jedná o posílení edičního oddělení. 
Děkan upřesnil, že se jedná o změnu struktury fungování s důrazem na redaktorskou práci. 
 
Usnesení [107/16]: 
AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci dlouhodobého záměru FF UK na akademický 
rok 2007/2008. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrh novelizace Rigorózního řádu AS FF UK 
Děkan informoval, že toto je již druhý návrh, první byl podán před letními prázdninami, ale 
byl nakonec stažen. Dále měl být návrh podán na minulém jednání AS FF UK, nicméně 
legislativní komise fakulty vznesla podstatné připomínky. Jelikož je vhodné, aby měl návrh 
RŘ podporu jak LK, tak děkanátu a rektorátu, je podáván až nyní se zapracováním všech 
připomínek. Děkan vyjádřil naději, že bude RŘ nyní již schválen, čímž bude také naplněn 
jeden z bodů aktualizace Dlouhodobého záměru. 
Kol. Kalivoda informoval, že LK se nad návrhem RŘ sešla dvakrát. Poprvé vznesla 
zásadnější připomínky, podruhé, po změně návrhu, již pouze připomínky formální. Ty byly 
také zapracovány, a tak LK doporučuje návrh RŘ k schválení. 
 
Usnesení [108/16]: 
AS FF UK schvaluje předložený návrh Rigorózního řádu FF UK. 
Hlasování: 21-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
 



7. Problém souladu aktuálně platného Studijního a zkušebního řádu UK a 
studijních plánů dříve akreditovaných stud. oborů FF UK 
Kol. Kalivoda uvedl, že tento bod má návaznost na usnesení AS FF UK č. 94/15. Připomněl, 
že toto usnesení vyplynulo z domněnky AS FF UK, že postup rektorátu v dané věci je 
nesprávný, a též připomněl, že AS FF UK tímto usnesením pověřilo PAS FF UK, aby v této 
věci vystoupilo na jednání pléna AS UK. 
Předsednictvo již tehdy ústy svého předsedy upozornilo, že nestihne vystoupit 
v požadovaném termínu, což bylo vzato na vědomí. Během měsíce, který tím byl získán, byl 
proveden pokus o vyjasnění situace. Získané informace byly zapracovány do materiálu, který 
má plénum k dispozici a z něhož podle názoru PAS vyplývá, že usnesení č. 94/15 není 
adekvátní reálné situaci. 
Podkladem pro toto usnesení byl názor, že rektorát svévolně mění akreditace. To ovšem není 
pravda, vyplývá to z předpisů UK a materiálů akreditační komise. 
Problém řešený při minulém zasedání se týká studentů pouze jednoho ročníku studia, těch 
studentů, kteří jako první zahájili studium po přechodu na kreditní systém. Pro starší studenty 
nový Studijní a zkušební řád (SZŘ) neplatí díky jeho přechodnému opatření, studentů, kteří 
zahájili studium později, se problém netýká, protože studují dle nových akreditací. 
U většiny oborů problém nevznikl. Obecně existují dva způsoby, jak vyhovět požadavku 
SZŘ, buď snížit akreditační dotace stávajícím předmětům, nebo snížit požadavky na studenty 
omezením doporučeného studijního plánu. Oba způsoby mají své výhody i nevýhody, často 
ZS užily jejich kombinaci. 
Nyní i ÚČLLV a ÚČJTK vyřešily tento problém tak, aby nebyly vzneseny dodatečné nároky 
na studenty. 
Kol. Chromý poděkoval kol. Kalivodovi za vykonanou práci a poznamenal, že věc není nutné 
dále projednávat na zasedání AS UK. Zároveň vznesl dva dotazy. První, zda je tomu tedy tak, 
že rektorát UK ani kvótu oněch 10 % kreditů z volitelných předmětů nevyžaduje, neboť 
z materiálu mu vyplynulo, že jde výhradně o snahu děkanátu, a druhý, k jakému kompromisu 
tedy došlo na ÚČLLV a ÚČJTK. 
Kol. Kalivoda odpověděl, že SZŘ univerzity oněch 10 % kreditů vyžaduje, ovšem problém 
vzniká pouze u onoho ročníku zahájivšího studium v rok přechodu na kreditní systém. Ten to 
má nařízeno SZŘ, tedy opatřením AS UK, nikoli rektorátu UK. Opatření vzniklo jako 
odpověď na volání zástupců studentů, ti požadovali až 20 % kreditů z volitelných předmětů. 
Proděkanka Králová dodala, že jde o 10 % kreditů z volitelných předmětů, v odůvodněných 
případech 5 %, a připomněla, že tento předpis schválil i AS FF UK. Také podotkla, že nyní již 
nemá fakulta svůj vlastní SZŘ, platí pro ni SZŘ celouniverzitní. 
Z hlediska vedení fakulty a za spolupráce s kol.Novotným byl problém vyřešen tak, aby po 
schválení doporučeného studijního plánu nevznikaly dodatečné nároky na studenty a nebyla 
ohrožena akreditace. 
 
Usnesení [109/16]: 
AS FF UK bere na vědomí materiál předložený k otázce usnesení č. 94/15 a považuje 
tímto materiálem usnesení za splněné. 
Hlasování: 21-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
8. Různé 
Kol. Kalivoda informoval, že kol. Tumis se stal bezprostředně před zahájením zasedání senátu 
účastníkem dopravní nehody a nebyl proto schopen doručit písemnou omluvu v souladu 
s podmínkami danými usnesením AS FF UK č. 96/15. Navrhl v tomto výjimečném případě 
akceptovat ústní omluvu. 
Proti návrhu nebyly vzneseny námitky. 
Kol. Kalivoda informoval o volbách do AS UK na FF UK a poděkoval za obětavý přístup 



Dílčí volební komise FF UK. Průběh voleb byl bezproblémový, volilo se na třech místech, 
ovšem účast voličů se tím znatelně nezvýšila. Žádné stížnosti nebyly podány, z hlediska naší 
fakulty jsou tedy volby uzavřené. Výsledky byly oznámeny Rektorátu UK a Ústřední volební 
komisi UK standardními cestami. 
Děkan avizoval hlasování o osobách na příštím zasedání senátu. Na programu pravděpodobně 
bude schvalování nově jmenované proděkanky pro studium, nového člena vědecké rady a 
členů evaluační komise. 
Kol. Valvoda vznesl dotaz na nový vývoj okolo ÚDLV. 
Děkan odpověděl, že k 10. 12. obdržel od dr. Gieselmanna koncepci ústavu a jméno zástupce, 
nyní čeká na vyjádření členů komise ustavené pro minulý konkurs, které požádal o 
zhodnocení. K dispozici má zatím pouze jedno vyjádření, to vyznívá kladně. K 17. 12. bude 
vydána oficiální zpráva. 
Kol. Kalivoda ukončil jednání přáním pěkných Vánoc. 
 
Zapsal: Zajíček 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 
10.1.2008 
 


