
Zápis z 17. jednání Akademického senátu FF UK 10.1. 2008 
 

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

Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu z 16. zasedání AS FF UK  
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK   
4. Vyjádření AS FF UK k návrhu jmenování proděkanky FF UK pro studijní záležitosti  
5. Vyjádření AS FF UK k návrhu jmenování člena Vědecké rady FF UK  
6. Ustavení evaluační komise FF UK  
7. Podnět Mgr. J. Krejčího, Ph.D. k situaci na Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK  
8. Různé  

Kol. Lyčka zahájil 17. zasedání AS FF UK a přivítal přítomné senátory. 
 
 
1. Schválení programu zasedání  

 
Kol. Lyčka se dotázal přítomných senátorů, jestli mají připomínky k navrhovanému 
programu. 
 
Proběhlo hlasování o programu zasedání: 
17-0-0, program byl schválen. 
 
 

2. Projednání návrhu zápisu z 16. zasedání AS FF UK   
 

Kol. Lyčka se dotázal přítomných senátorů, jestli mají připomínky k navrhovanému zápisu ze 
16. zasedání AS FF UK. 
 
Proběhlo hlasování o návrhu zápisu z 16. zasedání AS FF UK: 
16-0-2, zápis byl schválen. 

 
 

3. Projednání návrh ů akreditací studijních program ů a obor ů FF UK   
 
Kol. Lyčka informoval přítomné senátory, že studijní komise všechny tři žádosti doporučila. 
 
Děkan doplnil, že jsou akreditační materiály dobře zpracovány, a požádal senát o jejich 
schválení. 
 
Kol. Lyčka navrhl následující usnesení: 
 



Usnesení č. 110: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu Filologie o studijní obor Tibeto-mongolská studia (prezenční, 
jednooborové studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 111: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Japonská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, 
jednooborové studium). 
Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 112: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Religionistika v doktorském studijním programu Filozofie (prezenční, kombinované 
studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
   

  
4. Vyjád ření AS FF UK k návrhu jmenování prod ěkanky FF UK pro studijní 

záležitosti  
 

Děkan konstatoval, že se jedná o zásadní záležitost, proto bude mluvit déle. Studijní agenda 
je obecně nejsložitější: to se ukázalo při řešení studijního řádu, stipendií apod. Minulé období 
bylo hektické kvůli centrálním změnám, vznikal nový akreditační aparát. Téměř na každém 
zasedání AS byl projednáván nějaký nový předpis. Proděkanka Králová rezignovala 
z osobních důvodů, bylo to spojeno právě s hektickým obdobím; proto jsme se dohodli, že 
budeme pro další roky hledat někoho jiného. Dr. Gillernová působí jako vedoucí katedry 
psychologie, spolupracovali jsme při řešení přijímacího řízení. Její teze představují čtyři, 
resp. pět oblastí, se kterými se fakulta nejvíce potýká. Jde především o nové nastavení 
fungování studijního oddělení. Dále je to otázka přijímacího řízení, otázka doktorského 
studia, které je stále na pomezí mezi studiem a vědou, otázka učitelství na fakultě, otázka 
profilu absolventa. Dr. Gillernová je zárukou intenzivnější práce v resortu studia.  
 
Dále děkan požádal senátory, aby dr. Gillernovou jako proděkanku schválili, převzala by 
resort k 1. 2. 2008. Poděkoval také proděkance Králové za uplynulé dva roky. Často se 
musela potýkat s neřešitelnými problémy z hlediska komunikace s UK, něco takového fakulta 
nezažila za posledních deset let. Děkan jí poděkoval za velký výkon a doplnil, že vzájemná 
spolupráce v oblasti studia nekončí.  
 
Kol. Lyčka jménem AS poděkoval proděkance Králové za všechno úsilí, které studijní 
agendě věnovala. 
 
Dr. Gillernová vysvětlila, že se se studijní problematikou jako vedoucí katedry setkává již 
delší dobu: psychologie patří mezi velké katedry s velkým počtem studentů, podílí se na 
celoživotním vzdělávání, má řadu zahraničních smluv. Jejím vlastním profesním zaměřením 
je právě problematika studia a osvojování vědomostí, věnovala se tomuto tématu v rámci 
katedry. Má navíc zkušenosti se složitými akreditacemi. Uvědomuje si, že studijní aparát je 
velmi složitý, nicméně bude usilovat o jeho dobré fungování. Přivítala by živou, otevřenou a 
vstřícnou komunikaci mezi všemi pracovišti, garanty oborů a dalšími oblastmi. V otevřené 
komunikaci vidí sílu k hledání konsensu, aby vedení fakulty dokázalo vyhovět potřebám 
studentů. Považuje FF UK za primárně vzdělávací instituci, proto vnímá jako zásadní otázku 
přijímacího řízení, doktorského studia a pevnou spolupráci s akreditačním aparátem. 
Poslední – rozvojová – teze se týká akreditace učitelství pro střední školy, již ještě zbývá 
dokončit. Neměla by se týkat jen velkých oborů, ale i oborů menších. Dr. Gillernová si 
nemyslí, že hektické období skončí švihnutím proutku, zajisté vyvstanou další problémy. 
Spoléhá však na otevřenou komunikaci. 



  
Kol. Rubáš připomněl, že se funkce proděkana vylučuje s vedením ústavu. Nenastane 
v tomto ohledu střet funkcí? 
 
Děkan odpověděl, že k 1. 2. 2008 již dr. Gillernová nebude vedoucí katedry, na ústavu 
psychologie budou vypsány vnitřní volby, k souběhu funkcí nedojde. 
 
Kol. Valvoda se dotázal na funkci vedoucí studijního oddělení. Má již vedení FF UK 
představu, kdo by se měl této funkce ujmout? 
 
Děkan odpověděl, že je proces výběru kandidáta u konce. Nejprve byla vybrána paní, která 
však posléze rezignovala, protože jinde dostala nabídku s lepším finančním odhodnocením. 
Teď vedení FF UK oslovilo druhou kandidátku a s tou jedná. 
 
Kol. Lyčka uzavřel rozpravu, vyzval k ustavení volební komise, která bude sčítat hlasy i při 
dalších hlasováních o osobách. 
 
Komise byla navržena a schválena ve složení: kol. Rubáš, kol. Forková, kol. Kubiš (18-0-3). 
 
Usnesení č. 114:  
AS FF UK souhlasí se záměrem děkana FF UK jmenovat PhDr. Ilonu Gillernovou, CSc. 
proděkankou FF UK pro studijní záležitosti. 
Hlasování: 18-0-3, usnesení bylo přijato. 
 
 

5. Vyjád ření AS FF UK k návrhu jmenování člena Vědecké rady FF UK  
 

Děkan informoval AS, že ho koncem listopadu oslovil Ing. Nouza s tím, že by měl na své 
fakultě přijmout funkci proděkana pro vědu a nebude mít čas dojíždět na jednání Vědecké 
rady FF UK. Bylo tedy zapotřebí přibrat dalšího z externích členů VR se zaměřením na 
filologii; děkan tedy navrhuje prof. Papouška. Prof. Papoušek dlouhodobě s Vědeckou radou 
FF UK spolupracuje v rámci habilitačních prací a profesur. Má mezinárodní rozhled, zejména 
v anglosaském světě. Působí na Jihočeské univerzitě, která se velmi dynamicky rozvíjí. 
Děkan požádal senát o schválení Prof. Papouška jako nového člena Vědecké rady.  
 
AS nevznesl žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 115:  
AS FF UK souhlasí se jmenováním Prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. členem Vědecké 
rady FF UK. 
Hlasování: 18-1-2, usnesení bylo přijato. 

 

6. Ustavení evalua ční komise FF UK  

Děkan připomněl, že je zákonnou povinností provést evaluaci fakulty minimálně jednou za 
pět let, tedy na přelomu let 2008/9. Bude zapotřebí zaměřit se na dvě fáze: 1. stanovení 
metodiky, jak jednotlivé oblasti hodnotit a která data do hodnocení zahrnout, 2. samotný sběr 
dat a hodnocení. Letní semestr by tedy měl být obdobím přípravy metodiky, zimní semestr 
obdobím sběru dat. Děkan doplnil, že nechce zasahovat do činnosti evaluační komise, 
pouze v rámci podpory ze strany FF při sběru dat.  
 
K návrhu na zřízení evaluační komise nezazněly připomínky.  
 



Usnesení č. 116: 
AS FF UK souhlasí s návrhem děkana FF UK na zřízení evaluační komise FF UK. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Lyčka připomněl, že děkan předem zaslal návrh předsedy evaluační komise, prof. 
Peregrina, o němž by AS měl hlasovat, k dalším dvěma členům komise jmenovaným 
děkanem se AS nevyjadřuje. Dále by AS měl nominovat další dva členy evaluační komise, o 
kterých rozhodne hlasováním. Hlasování o předsedovi i o kandidátech proběhne na jediném 
hlasovacím lístku.  
 
Děkan vysvětlil, proč navrhuje do čela evaluační komise prof. Peregrina a jako další dva 
členy kol. Rubáše a kol. Zajíčka. Prof. Peregrin je osobností velmi kritickou a vnímá fakultu 
především jako fakultu vědeckou. Kol. Rubáš by měl v komisi představovat posílení 
pedagogické složky FF UK a kol. Zajíček bude komisi prospěšný tím, že rozumí 
matematickým modelům. Kol. Zajíček se již osvědčil v hospodářské komisi, kde působil velmi 
systematicky. 
 
Kol. Lyčka vyzval senátory, aby navrhli další kandidáty do evaluační komise. 
 
Byli navrženi kol. Tumis, kol. Valvoda a doc. Karfík. 
 
Kol. Lyčka se otázal přítomných kandidátů, jestli se nechtějí ujmout slova. 
 
Kol. Valvoda řekl, že by se rád soustředil na zpracování modelu studentského hodnocení, a 
doplnil, že v zimním semestru bude pravděpodobně na stáži, ale může se do činnosti komise 
zapojovat přes internet.  
 
Kol. Tumis pravil, že by rád vystupoval podobným způsobem jako kol. Valvoda, může při tom 
využít své zkušenosti ze zahraničí. 
 
Proběhlo hlasování o předsedovi evaluační komise a navržených kandidátech doc. Karfíkovi, 
kol. Tumisovi a kol. Valvodovi.  
 
Předseda komise:  
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (16-2-2) 
 
Členové:  
PhDr. Stanislav Tumis, MA (9 hlasů – neschválen) 
Rostislav Valvoda (14 hlasů – schválen) 
Doc. Filip Karfík (14 hlasů – schválen)  
 
Lyčka poblahopřál zvoleným zástupcům senátu, doc. Karfíkovi a kol. Valvodovi. 
 
 
Usnesení č. 117: 
AS FF UK souhlasí se jmenováním Prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. předsedou 
evaluační komise FF UK. 
Hlasování: 16-2-2, usnesení bylo přijato. 
 

 
7. Podnět Mgr. J. Krej čího, Ph.D. k situaci na Ústavu srovnávací jazykov ědy 

FF UK  
 



Kol. Lyčka zahájil diskusi a na žádost kol. Maříka, aby AS zhodnotil průběh výběrového 
řízení, reagoval konstatováním, že byl výběrovému řízení přítomen a že formálně proběhlo 
v pořádku. Obsahové záležitosti bohužel nemůže posoudit.  
 
Kol. Krejčí vysvětlil, proč podnět senátu předložil. Klínopis je v rámci FF UK významným 
oborem a je na fakultě dlouhodobě rozpracováván a vyučován. Osobně se mu jeví, že se 
postupnými změnami z profilového oboru konkrétního ústavu stává klínopis oborem 
okrajovým. Je tu znatelná snaha dostat klínopis na vedlejší kolej. V minulosti se k takovým 
změnám vyslovoval i AS, proto kol. Krejčí podnět předložil a požádal senátory, aby k němu 
zaujali stanovisko. 
 
Kol. Mařík poukázal na to, že ve svém textu citacemi podložil fakt, že dochází k postupné 
likvidaci oboru a jeho nahrazování druhým oborem, změnil se také název ústavu. Co se týče 
výběrového řízení, podal již stížnost panu děkanovi: 1. Nebyla regulérní specifikace 
zaměření – na první místo se posunula srovnávací jazykověda se zaměřením na 
mezopotamskou filologii, což je změna, která odporuje požadavkům akreditace oboru 
klínopis. 2. Žádný z členů komise kromě doc. Vavrouška se nezabývá mezopotamskou 
filologií. 3. Vybraný kandidát se mezopotamskou filologií nezabývá, a přesto byl vybrán. 
K obdobným věcem došlo při výběrovém řízení na indoeuropeistiku. V komisi nebyl kromě 
kol. Vavrouška nikdo, kdo by se oborem zabýval. 
 
Kol. Lyčka zopakoval, že si stojí za tím, že z hlediska formálního bylo výb. řízení regulérní. 
Výtky se týkají věcné stránky. 
 
Děkan konstatoval, že nemá dostatek informací na to, aby mohl do sporu vstoupit. Do 
dnešního dne neshledal důvody k tomu, považovat průběh konkursu za neregulérní. Dále se 
ohradil vůči tomu, že kol. Mařík považuje za problematické složení komise. Je běžné, že je 
výb. řízení přítomen vedoucí katedry, jde o jeho zodpovědnost. Děkan zopakoval, že nemá 
v ruce argumenty, kvůli kterým by měl vracet zpět výsledek výb. řízení. Základním 
problémem zůstává otázka koncepce. Doc. Zemánek před časem předložil koncepci, se 
kterou ústav vede. V koncepci je rozvíjení klínopisu obsaženo, alespoň děkan ho v ní 
spatřuje, bez toho by ji nebyl přijal. Teď jde o to zkontrolovat, zda výb. řízení nenabourala 
koncepci vedení ústavu. Pokud ano, je na místě dále o tom diskutovat. 
 
Kol. Zemánek se vyjádřil k materiálu kol. Maříka. Soustředil se na poslední dva body. Kol. 
Mařík žádá děkana, aby podnikl kroky k restituci oboru klínopis. Kol. Zemánek představil 
konkrétní plánované kroky v oblasti klínopisu. Klínopis má akreditaci do roku 2009, ústav 
plánuje akreditaci prodloužit. Co se týče studijního plánu, výuka je zajištěna do konce ak. 
roku 2008/2009. Ústav byl nucen učinit čtyři změny ve stud. plánu – týkají se především 
výběrových přednášek. Do konce roku 2009 je obor zajištěn. Pro klínopis není v češtině 
mnoho pedagogických pomůcek, většina jich je na webu díky doc. Vavrouškovi. Je průběžně 
doplňována klínopisná knihovna z grantů doc. Vavrouška, kol. Zemánka, kol. Bičovského a 
kol. Čecha. Existuje projekt eblajského slovníku (GA UK) a ugaritský treebank (VZ MŠMT). 
Pavel Čech přeložil knihu Klínopis. Další publikaci dokončuje doc. Vavroušek.  
 
Kol. Zemánek konstatoval, že mu v tom výčtu chybí přínos kol. Maříka. Osmý rok píše 
disertační práci, dosud však svému školiteli neukázal ani část, nevyšla mu žádná publikace, 
nezůstává po něm nic hmatatelného. Pokud někomu v ústavu chybí někdo se zaměřením na 
klínopis ve smyslu ne tak úzce filologickém, kol. Zemánek se ptá, čím se kol. Mařík snažil 
tento prostor zaplnit. 
 
Kol. Mařík namítl, že výsledek konkursu neodpovídá koncepci. Upozornil, že jsou na jeho 
místo přijímáni tři lidé. Proč, když se údajně nejedná o žádnou změnu? Kol. Zemánek dle něj  
předpokládá, že lze vyučovat klínopis bez sumerštiny, chetitštiny a akkadštiny. Ve světě je 
sedmdesát klínopisných institucí – na všech ústavech (např. Mnichov, Lipsko, Berlin, 



Chicago) je základem sumerština, chetitština a akkadština. V současné chvíli není v ústavu 
zaměstnán nikdo, kdo by mohl přednášet akkadštinu nebo sumerštinu. Ugaritština je pouze 
okrajovým jevem. Klínopis bez základních tří jazyků by byl jako bohemistika bez češtiny. 
Jedná se o velký textový materiál, větší než materiál řecko-latinský. Stojí za to, aby se jím FF 
zabývala.  
 
Kol. Lyčka namítl, že by výtky měly směřovat spíše ke garantovi oboru než k AS. 
 
Kol. Zemánek reagoval, že klínopis je ve skutečnosti zvláštní formou regionálních studií, což 
umožňuje jistou volnost v pojetí, základem jsou jazyky, které jsou psány klínovým písmem. 
Výuka oboru na fakultě je zajištěna. Budou částečně zapojeni 2 externisté, ale na relativně 
krátkou dobu - každý by tam měl působit jen asi měsíc.  
 
Kol. Mařík se otázal kol. Zemánka, jestli zná nějaký ústav, kde by klínopis nestál na studiu 
akkadštiny, sumerštiny a chetitštiny.  
 
Kol. Zemánek odpověděl, že koncepce klínopisu na ústavu je jasně daná. Ústav chce stavět 
na chetitštině (tradice prof. Hrozného) a dále především na akkadštině (tradice prof. 
Matouše). Tyto dva jazyky budou základem. Externisté mají ohlídat kvalitu výuky. Srovnání s 
velkými orientálními ústavy, jako je např. ten v Chicagu, který je největší na světě, nejsou na 
místě. Někde se dává důraz na nějaké věci, jinde na jiné. Třeba na Harvardu se učí klínopis 
bez chetitštiny. 
 
Kol. Valvoda se dotázal, jestli je mezi interními zaměstnanci někdo, kdo umí chetitštinu a 
akkadštinu. 
 
Kol. Zemánek odpověděl, že ano. 
 
Kol. Kubiš zopakoval otázku na personální obsazení ústavu. Hledal na internetu a nemyslí si, 
že ugaritšina patří mezi hlavní jazyky. 
 
Kol. Zemánek reagoval, že nikdy neřekl, že je ugaritština hlavním klínopisným jazykem, 
považuje za hlavní akkadštinu a chetitštinu, uvedl, že akkadština je nicméně jazyk bližší 
ugaritštině než sumerštině. Pokud někteří zaměstnanci nejsou se znalostmi příslušných 
jazyků na potřebné výši, budou to muset dohnat. Doc. Vavroušek je u nás jediným docentem 
klínopisu, což také garantuje obor klínopis a jeho kvalitu na ústavu. 
 
Kol. Herman poprosil senátory, jestli se mohou přestat zabývat tímto tématem. Z toho, co 
přednesli kol. Zemánek a kol. Mařík, zaznívá zájem o obor a jeho další směřování, snad 
přirozený generační rozdíl. Neslyšeli jsme tu nic, co by zpochybňovalo proběhlé výběrové 
řízení. Dále kol. Herman doporučil děkanovi, který si chtěl nechat celou záležitost projít 
hlavou, aby tak nepostupoval, neboť nemá adekvátní odborné zázemí k takovému 
rozhodnutí. A navrhl ukončení diskuse, která v této podobě na jednání AS nepatří.  
 
Kol. Mařík namítl, že neví, jak by ústav mohl být personálně zajištěný, když tam lidé, kteří by 
jazyky ovládali, nejsou. Sumerštinu učil kol. Zemánek někdy v 80. letech, ale odborně se jí 
nikdy nezabýval. Stejně tak akkadštinou se nezabývá nikdo. Z hlediska oboru je nepřijatelné 
stanovisko kol. Zemánka ohledně toho, nakolik spolu souvisejí akkadština a sumerština. 
Vypovídá to o malé informovanosti doc. Zemánka o oboru klínopis. 
 
Kol. Glomb doplnil, že důležitá je forma, jakou byl konkurs vypsán. Ovládají vybraní lidé to, 
co by měli? Jak se budou přizpůsobovat zadání? Jsou schopni ovládnout akkadštinu za půl 
roku? Je možné přijmout člověka na místo, na kterém se teprve učí, co má dělat? 
 
Kol. Lyčka upozornil, že to je dotaz na vypisovatele výběrového řízení, tedy děkana. 



 
Kol. Kovář konstatoval, že pochopil, na co si kol. Mařík stěžuje, a navrhl ukončit debatu. 
Záležitost je věcí ředitele ústavu a děkana. 
 
Kol. Zajíček odpověděl kol. Glombovi, že PAS zkoumal podmínky výběrového řízení a nedá 
se říct, že nebyly naplněny. Nebyly formulovány natolik přesně, aby nemohl být přijat někdo, 
kdo neovládá akkadštinu. 
 
Kol. Mařík namítl, že význam spojení mezopotamská filologie není zase tak široký. 
 
Kol. Lyčka připomněl, o co předkladatelé návrhu žádají. Jedná se o dvě záležitosti – 
formální, kde nebylo shledáno pochybení, a věcnou, o které AS nemůže rozhodovat. Je to 
otázka pro odborné fórum. 
 
Děkan doplnil, že se záležitostí musí zabývat v rámci právního procesu a v horizontu 30 dnů 
odpoví. Dodal, že mu z této debaty vyplynuly další otázky, které vznese a vydá závěrečný 
výrok. Jedná se o velmi odborný spor, do kterého děkan nechce a nemůže exekutivně 
zasahovat. 
 
Kol. Herman podotkl, že jeho poznámka byla míněna přesně v tomto smyslu. 
 
Kol. Kovář navrhl ukončit diskusi k tomuto tématu. 
 
Kol. Herman předložil návrh usnesení:  
 
Usnesení č. 118: 
AS FF UK bere na vědomí podnět Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. k situaci na Ústavu 
srovnávací jazykovědy FF UK. 
Hlasování: 11-2-7, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Chromý navrhl usnesení: 
 
AS FF UK vyzývá děkana, aby prošetřil regulérnost zmíněných výběrových řízení na Ústavu 
srovnávací jazykovědy. 
3-12-5, usnesení nebylo přijato. 
 
Kol. Kubiš navrhl usnesení: 
 
AS FF UK vyzývá děkana k prověření, zda obor klínopis pokračuje na Ústavu srovnávací 
jazykovědy dle předložené koncepce vedení. 
7-8-5, usnesení nebylo přijato. 
 

8. Různé  

Děkan informoval senát o situaci na Ústavu Dálného východu: obdržel od dr. Gieselmanna 
koncepci, ovšem ten jako svého zástupce nenašel nikoho jiného než doc. Lomovou. 
Vzhledem k situaci na ÚDV a tamním vztahům se rozhodl dr. Gieselmanna do této situace 
neuvést. Vyzval kol. Sýkoru k organizaci vnitřní volby na ÚDV. V souvislosti s tím rezignovala 
proděkanka Lomová, děkan bude muset navrhnout nového kandidáta na tuto funkci. 
Koncepci dr. Gieselmanna hodnotili tři lidé – první posudek byl kladný, druhý neutrální, třetí 
záporný. 
 
Na FF UK působila akreditační kontrolní komise a zkoumala situaci za posledních pět let. 
Nenašla žádné pochybení, konstatovala, že výsledek je excelentní. 



 
Co se týče akreditací fonetiky, komise by měla vydat doporučení, aby se materiál postoupil 
k dalšímu řízení. Bude se jednat pouze o habilitační akreditace, ne o profesury. 
 
Kol. Lyčka poděkoval přítomným senátorům a ukončil 17. zasedání AS. 
 
 
Zapsala: Anna Čmejrková   
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 


