
Zápis z 19. jednání Akademického senátu FF UK 13.3. 2008 
 

Přítomni: M. Beneš, V. Drška, J. Kalivoda, M. Koldinská, M. Kovář, M. Lyčka, L. 
Ondračka, S. Rubáš, A. Skřivan, P. Šrámek, L. Šulová, P. Zemánek, J. Adamec, A. 
Čmejrková, Z. Fialová, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, J. Lomová,  M. Poláková, S. Tumis, R. 
Valvoda, S. Zajíček. 
Omluveni: J. Herman, P. Jedličková, J. Krejčí, T. Hadravová, V. Forková, J. Januška, P. Kubiš. 
Hosté: prof. PhDr. I. Jakubec, CSc.,  PhDr. I. Gillernová, CSc., Mgr. A. Kubišta, proděkani; ing. 
M. Marcolla, tajemník; doc. PhDr. V. Horčička, Ph.D., prof. PhDr. M. Procházka, CSc., doc. 
PhDr. J. Čermák, CSc. 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu z 18. zasedání AS FF UK  
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK  
4. Návrh na vypsání přijímacího řízení do nově akreditovaného doktorského SO Logic v 

cizím jazyce  
5. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2008 - 2009  
6. Bílá kniha terciárního vzdělávání MŠMT  
7. Volba člena zahraniční komise FF UK za AS FF UK  
8. Harmonogram zasedání AS FF UK v roce 2008  
9. Různé  

 

Kol. Kalivoda zahájil zasedání. Po přivítání přítomných jmenovitě přivítal kol. Dršku, který 
v AS FF UK nahradil odstoupivší kol. Pultrovou. Také upozornil, že odstoupila i kol. 
Čechurová, a tedy bude nutné oslovit dalšího náhradníka. 

1. Schválení programu zasedání  
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 

Hlasování: 21-0-0, program byl schválen. 
 

2. Projednání návrhu zápisu z 18. zasedání AS FF UK   
 
Kol. Kalivoda konstatoval, že k zápisu bylo doručeno několik připomínek týkajících se 
především projednávání rozdělení ÚAA, jmenovitě od pana děkana, kol. Rubáše, prof. 
Procházky a doc. Čermáka. Všechny návrhy změn byly srovnány se zvukovým záznamem 
18. zasedání AS FF UK a skoro všem bylo vyhověno. Pouze jedné bylo vyhověno jen zčásti, 
s čímž navrhovatel emailově souhlasil. 
 

Hlasování: 20-0-1, zápis byl schválen. 
 

3. Projednání návrh ů akreditací studijních program ů a obor ů FF UK  
 



Proděkanka Gillernová uvedla, že obě žádosti byly projednány studijní komisí, která je 
doporučila, a že akreditační referát FF UK konstatuje, že byly splněny všechny náležitosti. 

 
Usnesení č. 125/19: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o reakreditaci studijního oboru 
Anglistika - Amerikanistika v bakalářském studijním programu Anglistika - Amerikanistika 
(prezenční jednooborové studium).  
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 126/19: AS FF UK nemá námitky proti žádosti o reakreditaci studijního oboru 
Anglistika - Amerikanistika v bakalářském studijním programu Anglistika - Amerikanistika 
(prezenční dvouoborové studium).  
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 

   
4. Návrh na vypsání p řijímacího řízení do nov ě akreditovaného doktorského SO Logic 

v cizím jazyce  
 
Proděkanka Gillernová stručně uvedla, že jde o doktorský studijní program. Kolegium děkana 
návrh projednalo dne 4. 3. 2008, když jej předtím byla schválila studijní komise dne 28. 2. 
2008. Zkonstatovala, že všechny náležitosti jsou opět v pořádku. 
 

 
Usnesení č. 127/19: AS FF UK schvaluje návrh na vypsání přijímacího řízení do nově 
akreditovaného doktorského studijního oboru Logic v anglickém jazyce.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

5. Návrh výše poplatk ů spojených se studiem na akad. rok 2008 - 2009  
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že u poplatku za studium v cizím jazyce došlo k jeho snížení a 
rozdělení podle typu studijních programů, takže oproti stávajícímu poplatku 8 000 USD děkan 
navrhuje poplatek 110 000 Kč za studium magisterských a bakalářských SP a 70 000 Kč za 
studium doktorských SP. Uvedla, že změna je provedena na návrh ZS a je motivována 
snahou zvýšit atraktivitu těchto typů studia. Oproti tomu se zvyšují poplatky „za delší 
studium“, a to na 16 800 Kč a 14 000 Kč u SP s koeficientem náročnosti 1,2 a 1,0 respektive. 
Tento nárůst je motivován záměrem posílit zdroje stipendijního fondu. Poplatky „za další 
studium“ zůstávají v principu stejné. 
 

Usnesení č. 128/19: AS FF UK schvaluje návrh výše poplatků spojených se studiem na 
akad. rok 2008 – 2009.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
6. Bílá kniha terciárního vzd ělávání MŠMT  
 
Kol. Kalivoda prohlásil, že ačkoli tento bod zařadil na program jednání, překračuje naši 
pravomoc a neměl by vyvolat žádné usnesení. O názor na obsah Bílé knihy (BK) byl žádán 
z rektorátu pouze on jakožto předseda AS FF UK; MŠMT se dokonce domnívá, že by BK 
neměli připomínkovat ani předsedové akademických senátů. 
 
Kol. Hron vznesl dotaz, proč dělat s obsahem BK tajnosti. 



 
Kol. Zemánek podotkl, že předseda senátu má nezadatelné právo se ptát svého orgánu. 
 
Kol. Ondračka podotkl, že se jedná o první pracovní verzi materiálu. 
 
Kol. Zemánek upřesnil, že se sice jedná o pracovní verzi, nicméně ta byla uzavřena na konci 
roku 2007. Nyní se již rozebíhá široká diskuse. 
 
Kol. Kalivoda podotkl, že možným důvodem tajností je napjatý vztah mezi MŠMT a UK kvůli 
fakultním nemocnicím. 
 
Kol. Kalivoda dále jakožto předseda senátu podal informaci o obsahu Bílé knihy a požádal o 
komentáře k němu.  
Uvedl, že materiál dle něj obsahuje tři obecné problémy. Uvádí se v něm, že terciární školství 
má tři základní úkoly, a to uspokojit poptávku trhu práce, zvyšovat sociální úroveň a 
podporovat demokratické principy. Zároveň se v něm ale zmiňuje jako negativum, že vysoké 
školy jsou nyní jako věže ze slonoviny. V nejvyspělejších zemích ovšem VŠ jsou a mají být 
do jisté míry nezávislou scénou nevázanou na momentální atmosféru ve společnosti. 
Jako další klíčový bod kol. Kalivoda uvedl, že se v BK pracuje s kvantitativními údaji, které 
mluví o zaostávání ČR v rozličných parametrech, ovšem materiál se nijak nevyjadřuje 
k námitkám o nesouměřitelnosti těchto údajů v jednotlivých zemích, ačkoli takové námitky 
existují. Kol. Kalivoda poznamenal, že toto zanedbání je přirozeně příznivé pro cíle autorů 
materiálu. Dále uvedl, že názory autorů vycházejí výhradně z potřeb a úkolů přírodovědných 
oborů a potřeby produkce jejich absolventů.  
Co se týče kapitoly o vzdělávání, uvedl, že současná akreditační činnost by měla ustat, 
akreditace by měly přejít na úroveň VŠ, tedy VŠ by měla mít akreditované obory, které může 
učit. Podotkl, že v praktické rovině se ale nic nemění.  
Co se týče kapitoly o vědě a výzkumu, již delší dobu víme, že dojde k zániku výzkumných 
záměrů, a snažíme se na to připravovat. Novinkou v materiálu je však zánik fondů 
specifického výzkumu. 
Co se týče struktury řízení, podotkl, že návrh znamená prohlášení, že celý porevoluční vývoj 
vysokých škol byl mylný a je ho nutné revidovat. Navržena je podstatná změna úlohy AS. Ty 
již minulý rok ztratily legislativní iniciativu, nyní se předpokládá, že by univerzitní AS měly být 
pro důležitá rozhodování spojovány se správními radami, v kterémžto svazku by měly pouze 
lehce nadpoloviční většinu hlasů, a že by rektor měl mít podstatný vliv na volbu děkanů. 
Správní rady mají vstoupit do interního řízení VŠ, měly by být složeny ze zástupců státu, 
společenských organizací a průmyslu v regionu. Uvedl, že se domnívá, že jde o odbourání 
autonomie a zpětnou integraci VŠ do státního systému. Zároveň podotkl, že ačkoli to 
můžeme jen stěží posuzovat nezávisle, zdá se, že pokud budou myšlenky v BK obsažené 
realizovány, jsou AS zbytečné. 
Co se týče struktury financování, materiál počítá se zavedením školného. Zároveň BK 
diskriminuje humanitní školy a fakulty, neboť automaticky předpokládá, že školné je pro 
studenta investice do budoucnosti. Nebezpečné bude, pokud  se na výši školného bude 
vázat hodnocení VŠ a druhotně příděl státních dotací. Dá se totiž předpokládat, že průměrný 
plat absolventů FF UK a ještě výrazněji absolventů pedagogických fakult není vysoce 
nadprůměrný, školné tedy není investice do budoucnosti, nelze tedy požadovat vysoké 
školné, a tedy lze očekávat nižší hodnocení a druhotně nižší příděl státních dotací. 
 



Kol. Ondračka uvedl, že si BK přečetl, a její obecnou vadou, navíc k řečenému, je fakt, že se 
v ní nadužívá frází a klišé. Je vnitřně rozporná: obsahuje prohlášení, že hodnotit se bude dle 
kvality, přiznává, že je velmi obtížné kvalitu vzdělávání hodnotit a porovnávat, ale poté končí 
u ryze kvantitativních hledisek, když se např. prohlásí, že ČR má nízký počet publikačních 
výstupů na jednoho obyvatele. Přitom je ale zřejmé, že například tvrzení, že humanities jsou 
nejméně citované, neobstojí, uvědomíme-li si, že tato kvantita je u nich nízká především kvůli 
neexistenci citačních indexů. Materiál zjevně psali lidé s přírodovědným a technickým 
zázemím. Podotkl, že celá BK klade důraz na praktické bakalářské vzdělávání, nicméně není 
v ní domyšleno, jak bude fungovat vzdělávání magisterské. Autoři si například stěžují, že 
bakalářské programy mají skrytě či dokonce otevřeně akademickou orientaci, ale jen jako 
dovětek přidávají, že vedle bakalářských programů orientovaných profesně budou existovat i 
programy teoretické. Kol. Ondračka ale zároveň ocenil, že kladem a zásluhou BK je 
nepochybně příspěvek k debatě o diverzifikaci VŠ, když se v ní zavádějí školy výzkumné, 
vzdělávací a praktické. Bohužel, poznamenal, je pak tabulka kriterií, podle kterých se tyto 
školy mají rozdělovat, naprosto nerealistická; žádná VŠ nesplňuje požadavky kladené na 
výzkumnou instituci. 
Za nebezpečný označil trend ubírání autonomie, především posílení postavení správních rad 
univerzit, jejichž prostřednictvím budou do řízení VŠ mluvit regiony a průmysl. Podobně se 
vyjádřil i o návrhu struktury financování, které je svým snižováním normativů na vyšší stupně 
vzdělávání s argumentem, že magisterské a doktorské vzdělání se bude financovat 
především z prostředků na vědu, velmi nebezpečné. 
Dále vznesl dotaz, zda je někomu známo, jaký je proces rozporování tohoto materiálu, zda 
někdo ví, kdo se jím bude zabývat. 
 
Proděkan Jakubec uvedl, že sice nezná přesnou odpověď, ale ví, že UK rozporovala návrh 
reformy kapitoly Vědy a výzkumu. Řekl, že byl požádán děkanem, aby řekl, co si o této 
kapitole myslí, a vyslovil názor, že myšlenka profesur financovaných průmyslem je 
problematická s tím, že se jedná o nepřípustné směšování. 
Uvedl dále, že je velký tlak na to, aby byla reforma připravena do konce roku. Urychluje se 
projednávání a opomíjí se diskuse s akademickou veřejností. 
Dále poznamenal, že na programu jednání VR FF UK je i zaujetí stanoviska k tomuto 
materiálu, přijde i rektor. 
Podotkl, že je v materiálu skutečně zarážející minimální zastoupení humanitních oborů. Také 
nezaznělo, že v terciárním vzdělávání je korelace s vzděláváním sekundárním, a že již nyní 
existuje proud školství, který je zaměřen na praxi. Soukromé VŠ jsou již nyní orientovány 
tímto směrem, takže již nyní funguje to, co je v BK zmíněno jako konečné fungování. 
 
Kol. Kalivoda odpověděl kol. Ondračkovi, že diskusním místem je pouze rektorát UK, jinak 
jde pouze o vnitřní fórum. MŠMT předpokládá diskuse pouze s rektorátem. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že existuje několik míst, na která se MŠMT obrací. Ta jsou vyzvána 
k diskusi. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že problematické jsou především instituce typu UK. V materiálu se 
objevuje tendence k omezení ekonomického a personálního jednání fakult, ty mají mít ve 
vztahu k rektorátu postavení spíše jako nynější ústavy k fakultě. Ovšem na UK je 17 
diametrálně odlišných fakult, a tedy nelze aplikovat jednotné řízení. Autorům to nevadí, neboť 
vidí v tradičním fungování institucí typu UK překážku. 



Kol. Valvoda poznamenal, že celá zpráva je šitá na míru přírodovědným oborům a vznesl 
domněnku, že je to tím, že autoři mají přírodovědné zázemí. Dále vznesl domněnku, že si 
možná ani sami autoři nevědí rady, jak to s těmi humanities dělat, a otázal se, zda jsme 
alespoň my sami schopni stanovit pravidla hodnocení kvality humanitních oborů. Uvedl, že 
pokud bychom toho schopní byli, pak bychom byli i schopní navrhnout MŠMT kriteria 
hodnocení kvality. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že v tomto směru FF aktivní byla, což se projevilo úspěchem při změně 
hodnocení publikací. To, že si autoři možná nevědí rady, jim nebrání mít k humanitním 
oborům vyhraněný a negativní vztah. 
 
Kol. Zajíček poznamenal, že autoři nemají před očima humanitní obory vůbec, i když o nich 
mluví, mluví spíše o oborech ekonomických. 
 
Kol. Skřivan uvedl, že se narodil roku 1944 a že od té doby zažil již mnohokrát, že realita byla 
zcela odlišná od deklarovaného plánu a upokojil plénum, aby se tedy nebálo, neboť vše bude 
zcela jinak. Poznamenal rovněž, že humanitní obory jsou na okraji zájmu, a ministerští 
úředníci stejně neuvěří, že mají nějaký význam, pokud neuděláme něco, aby uvěřit museli. 
Pokud skončí výzkumné záměry, zhroutíme se. Jde především o peníze, ale ty jsou 
rozdělovány nespravedlivě, což vede k postupnému ničení humanitních oborů. Nakonec 
vyslovil názor, že veškerá diskuse o tomto tématu je zbytečná. 
 
Proděkan Kubišta poznamenal, že pozoruhodnou věcí v rámci BK je, že MŠMT plánuje 
mírnou modifikaci RIVV. 
 
Kol. Kalivoda uzavřel diskusi s tím, že sepíše text, o který byl požádán, a dá jej na vědomí 
plénu. 
 
7. Volba člena zahrani ční komise FF UK za AS FF UK  
 
Kol. Kalivoda uvedl, že kol. Krejčí odstoupil z funkce člena Zahraniční komise, a požádal 
plénum o návrhy kandidátů na toto členství. Zopakoval zároveň, že Zahraniční komise bude 
v následujících dvou měsících mít několik důležitých úkolů a že by tedy bylo vhodné člena 
komise doplnit. 
 
Nebyli nominováni žádní kandidáti. 

 
 
8. Harmonogram zasedání AS FF UK v roce 2008  
 
Kol. Kalivoda uvedl, že jelikož je 8. 5. 2008 státní svátek, je nutné změnit harmonogram 
zasedání AS FF UK, a navrhl datum 22. 5. 2008. Poznamenal, že toto datum je vhodné, 
jelikož se jedná o poslední zasedání AS v tomto funkčním období a vhodně uzavřeme funkci 
před začátkem funkčního období nově zvolených senátorů. 
 
Kol. Rubáš poznamenal, že 22. 5. 2008 se koná porada vedoucích ZS, a vznesl dotaz, zda 
tato dvě jednání nebudou kolidovat. 
 



Kol. Zemánek zadoufal, že poslední zasedání tohoto senátu bude krátké, a tedy ke kolizi 
nedojde. 
 
Kol. Skřivan poznamenal, že kdyby přece jen hrozila kolize, můžeme začít o hodinu dříve. 
 

Usnesení č. 129/19: AS FF UK schvaluje modifikovaný harmonogram zasedání dle 
přiloženého materiálu. 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
9. Různé 
 
Kol. Kalivoda informoval, že přípravy na volby probíhají v pořádku. Nyní byly volby ohlášeny 
už i na Úřední desce, na stránkách senátu jsou dostupné všechny materiály: zápisy volební 
komise i podmínky voleb. Poděkoval panu tajemníkovi za pomoc při vytváření volebních 
seznamů. Ke konci března tak budou volební seznamy připravené. Nakonec zkonstatoval, že 
dosud jsou přihlášeni pouze tři kandidáti, všichni z kurie akademických pracovníků. 
 
Kol. Kalivoda ukončil zasedání. 

 
 
 
Zapsal: Zajíček 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 


