
Zápis z 20. jednání Akademického senátu FF UK 10. 4. 2008 
 
Přítomni: M. Beneš, V. Drška, M. Kovář, M. Lyčka, S. Rubáš, M. Šerák, P. Šrámek, P. Zemánek, A. 
Čmejrková, T. Hadravová, Z. Fialová, B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, J. Lomová, M. 
Poláková, S. Zajíček. 
Omluveni: J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Koldinská, J. Krejčí, L. Ondračka, A. Skřivan, L. 
Šulová, J. Adamec, V. Forková, J. Januška, S. Tumis, R. Valvoda. 
Nepřítomen: P. Kubiš. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; ing. J. Gregor, proděkan; PhDr. P. Šaldová, Ph.D., ing. M. 
Marcolla, tajemník; doc. PhDr. V. Horčička, Ph.D. 
 
Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu z 19. zasedání AS FF UK 
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK 
4. Vyjádření senátu k záměru děkana fakulty jmenovat proděkanku FF UK 
5. Výroční zpráva FF UK za rok 2007 
6. Různé 
 
Program: 
Zasedání v nepřítomnosti kol. Kalivody řídil kol. Lyčka. 
Kol. Lyčka zahájil zasedání a přivítal v plénu AS FF UK kol. Šeráka, který postoupil 
z pozice náhradníka za odstoupivší kol. Čechurovou. 
 
1. Schválení programu zasedání 
K programu nezazněla žádná připomínka. 
Hlasování: 16-0-0, program byl schválen. 
 
2. Projednání návrhu zápisu z 19. zasedání AS FF UK 
Kol. Lyčka uvedl, že k návrhu zápisu přišla emailem pouze jedna připomínka technického 
rázu. Ta byla zapracována. 
Hlasování: 15-0-1, zápis byl schválen. 
 
3. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK 
Kol. Lyčka uvedl, že dle vyjádření studijní komise jsou všechny žádosti v pořádku a komise 
je doporučuje přijmout a postoupit dále. 
Děkan upřesnil, že se jedná o dva obory, Divadelní vědu a Obecnou teorii a dějiny umění a 
kultury, a že žádosti byly projednány a doporučeny k přijetí všemi relevantními instancemi. 
Poprosil o vyjádření. 
K návrhům usnesení nezazněly žádné komentáře. 
 
Usnesení č. 130: AS FF nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru 
Divadelní věda v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury 
(prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 131: AS FF nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru 
Andragogika a personální řízení v bakalářském studijním programu Pedagogika (prezenční, 
kombinované, jednooborové studium). 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 



Usnesení č. 132: AS FF nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor Divadelní věda 
(prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Vyjádření senátu k záměru děkana fakulty jmenovat proděkanku FF UK 
Děkan představil dr. Šaldovou a uvedl, že je od 1. 3., po resignaci proděkanky Lomové, pověřena 
řízením zahraničního resortu, nyní navrhuje její jmenování. Uvedl, že toto přechodné období bylo 
přínosné především pro určení priorit nového proděkana. Co se týče osobních údajů dr. Šaldové, byl 
poskytnut životopis od roku 1996. Dr. Šaldová je zaměstnána na ÚAA, po rozdělení přejde do Ústavu 
anglického jazyka. Co se týče programových tezí, navazuje se v nich na koncepci z roku 2006, tedy 
prioritami jsou informovanost, program Erasmus a meziuniverzitní smlouvy. Podotkl, že zahraniční 
resort je pro FF velmi důležitý, i rektor UK konstatoval, že mezinárodní výměna na FF je v porovnání 
s ostatními fakultami UK největší. Nakonec upozornil, že nástin programu byl přiložen v rozesílaném 
materiálu, a poprosil o vyjádření k navrhovanému kandidátovi. Dr. Pavlína Šaldová se představila a k 
vyjádření pana děkana přidala, že pro ni není nejdůležitější kvantita zahraničních smluv, ale jejich 
kvalita a naplňování. Ačkoli je dnes agenda kolem zahraničních smluv značná, jejich využívání je 
sporné nebo dokonce nulové. Důležitější než nárůst kvantity je pro ni potřeba starat se o smlouvy po 
věcné stránce a každý případ hodnotit zvlášť, ujasnit si, co je pro nás vhodné a výhodné. Dále 
uvedla, že se bude snažit posílit vstřícnost zahraničního oddělení. Kol. Hadravová vznesla na dr. 
Šaldovou otázku, jakým způsobem se bude snažit naplnit místa zbývající v programu Erasmus. Z 
pozice zahraničního koordinátora totiž ví, že nebude druhé kolo naplňování těchto míst. Vyjádřila 
domnění, že je to velká škoda, neboť se nepodaří zaplnit několik stovek míst. 
Dr. Šaldová odpověděla, že se nakonec rozhodla jít touto cestou, neboť zavedená praxe byla proti 
duchu programu Erasmus. Podstatou tohoto programu je, že student musí vyjet do zahraničí 
studovat to, co studuje na FF, tedy měl by vyjíždět tam, kde je zaručena kompatibilita studijního 
programu. Nyní je v programu Erasmus nezaplněno stále circa 140 míst, v druhém kole se obvykle 
obsadilo dalších 30, ovšem za cenu neúměrně vysoké administrativní zátěže. Zopakovala, že klade 
důraz na kvalitu, na smlouvy, které mohou ústavy skutečně naplnit. Jestliže studenta nenominuje 
jeho domovský ústav, ale zahraniční oddělení, nelze zaručit kompatibilitu oboru, a tak druhé kolo 
Erasmu jde proti duchu tohoto programu. V tomto smyslu se vyjádřil i rektorát. Dr. Šaldová ovšem 
připustila, že pokud student studuje příbuzný obor oboru vyučovanému na zahraniční univerzitě a 
zahraniční koordinátor ústavu tuto skutečnost doloží, bylo by možné druhé kolo udělat v dikci 
jednotlivých základních součástí. Není však možné, aby se jednalo o masivní náborovou akci. 
Zopakovala, že absence druhého kola není taková ztráta, protože obvykle se během něho podstatné 
množství míst nezaplnilo, a že pokud je u studentů, kterých se absence druhého kola dotkla, 
doložitelná kompatibilita oborů v rámci smlouvy, není problém jim vyjít vstříc. Není však vhodné 
naplňovat volná místa bez záruky kompatibility. Kol. Hadravová podotkla, že vznesené námitky se 
dají řešit i jiným způsobem, například zveřejněním nikoli pouze názvů univerzit, ale i studijních oborů, 
které na nich lze v rámci Erasmu studovat. Tím by se zabránilo jít proti duchu tohoto programu. 
Navíc: studenti musí odevzdat projekt, tedy jde především o kvalitu výběru. Zahraniční koordinátor je 
dobrovolná funkce, nelze po něm žádat, aby posuzoval příbuznost oborů a studenty příbuzných 
oborů zaplňoval zbylá místa. 
Dr. Šaldová upozornila, že informace nejsou zatajovány, na internetových stránkách jsou veřejně 
dostupné i informace o katedrách, které místa pro Erasmus vytvářejí. Polemizovala s kol. 
Hadravovou, že na rozdíl od ní, která zastává názor, že by se posouzení kompatibility nemělo žádat 
po katederních zahraničních koordinátorech, ona toto řešení naopak podporuje. Nyní musí 
zahraniční oddělení řešit, jaké obory katedra nabízí a zjišťovat jejich  kompatibilitu s našimi SO. To 
ovšem nemůže dělat úředník, musela by se toho zhostit například ona sama. Vyjádřila ovšem 
pochybnost o své způsobilosti uznatelnost kompatibility v globálním měřítku posuzovat. 
Kol. Lyčka vyjádřil obavu, že diskuse začíná mírně přesahovat rámec představování. 
Kol. Lyčka, vzhledem k tomu, že hlasování o záměru děkana jmenovat dr. Šaldovou je hlasování o 
osobách, vyzval plénum k navržení volební komise.  



Kol. Čmejrková navrhla kol. Čmejrkovou, kol. Hron kol. Hrona, kol. Hartigová kol. 
Hartigovou. 
Hlasování: 13-0-3, komise byla schválena. 
Následně proběhlo hlasování o návrhu pana děkana jmenovat dr. Šaldovou proděkankou 
pro zahraniční oblast a vnější vztahy. 
 
Usnesení č. 133: AS FF souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat PhDr. Pavlínu 
Šaldovou, Ph.D., do funkce proděkanky pro zahraničí a vnější vztahy. 
Hlasování: 11-2-3, usnesení bylo přijato. 
Kol. Lyčka poblahopřál dr. Šaldové k jmenování. 
 
5. Výroční zpráva FF UK za rok 2007 
Děkan uvedl, že bude jen kopírovat úvod výroční zprávy, v tom smyslu, že právě tam se snažil 
definovat oblasti vývoje a problémů v roce 2007. Zkonstatoval, že rok 2007 byl velmi naplněný 
mnoha i legislativními změnami, nakonec a po peripetiích byl schválen i Rigorosní a Studijní řád. Dle 
rektorátu se další dva roky nechystají žádné větší změny. V oblasti studia se FF definitivně připravila 
na strukturované studium, otevírají se jen obory kompatibilní se strukturovaným studiem, s výjimkou 
Psychologie; u té došlo ke shodě s rektorátem a bude pokračovat nestrukturovaně. V oblasti 
akreditací je možné konstatovat, že ty se nám podařily téměř bezvýhradně, naprostá většina oborů je 
nyní akreditována na 8 let. Krom Fonetiky, která je stále projednávána v rámci VV UK. V oblasti vědy 
a výzkumu došlo především ke kontrole výzkumných záměrů, hodnocení byla krom jednoho VZ 
pozitivní, u tohoto jde ale nejspíše pouze o administrativní chybu. Co se týče financí z oblasti VaV, 
polepšili jsme si, ačkoli dotačně jsme si pohoršili. Vůči radě vlády se nám podařilo v přípravě nového 
systému podpory vědy vytvořit poradní komise pro humanitní obory, dokonce tentokrát obsazené i 
lidmi z humanitních oborů. Zvýšili jsme grantovou aktivitu, a to výrazně. Z hlediska obratu byla 
zvýšena o 50 milionů Kč. Z hlediska administrativní zátěže a zpracování projektů bohužel narážíme 
na meze aparátu. To by mohlo být problémem do budoucnosti. Bylo zřízeno Centrum dalšího 
vzdělávání, což v důsledku přinese další finance. V oblasti zahraničních věci, nyní probíhá v Krakově 
Středoevropská akademická iniciativa, jedna z aktivit, kterou jsme iniciovali. Na Cambridgeské 
univerzitě jsme získali několik prestižních míst pro naše doktorandy. V oblasti rozvoje se ve 
spolupráci s rektorátem snažíme získat nový kampus, též se tvoří smlouva s Národní knihovnou o 
využití prostor Klementina, teď využíváme i Oettingenský palác, ovšem je neekonomické a 
nekoncepční nabalovat mnoho malých pracovišť po celé Praze. Byl připraven nový model 
financování, měl by být použit během několika hodin. Je třeba se  omluvit za zpoždění. Výstavba 
Knihovny FF se zdržela kvůli archeologickému výzkumu. Pekařův fond, 25 let zcela uzavřený, se 
nyní zpracovává a bude zpřístupněn. Obecně, na mnoha polích se daří, nicméně stále přetrvává 
problém finanční, se současným projevením se nového mzdového předpisu se ještě prohloubí. V 
jednotlivých oblastech jsme zaznamenali snad úspěchy, je ovšem třeba klást ještě silnější důraz na 
financování vědy, to je klíčem k možnosti udržení pozice špičkového pracoviště. 
Kol. Zemánek vznesl dotaz, zda a kdy bude projednávána Zpráva o hospodaření. 
Děkan odpověděl, že tato zpráva bude součástí květnového zasedání. Jde o běžný postup, že se 
tyto zprávy projednávají odděleně. Též je nutné, aby ji dříve projednala Hospodářská komise. 
 
Usnesení č. 134: AS FF schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2007 ve znění 
předloženém děkanem. 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Různé 
Kol. Kovář vznesl připomínku ohledně finančních prostředků rozdělovaných děkanátem jednotlivým 
ZS („balíčků“). Zeptal se, zda je tedy pravdou, že „balíčky“ budou známy během několika hodin. 
Upozornil, že bylo anoncováno, že finální model bude zveřejněn 17. 3. k definitivnímu 
připomínkování, nicméně dodnes o něm není nic známo. Jak je to možné, kde je? Proděkan Gregor 
odpověděl, že o zpoždění informoval a že se omlouvá. Uvedl, že zítra (pátek 11. 4.) bude mít finální 



jednání s kol. Zajíčkem, a že model je k dispozici na internetu již nyní, pouze k němu není znám 
přístup. Uvedl, že k modelu přišlo nemnoho připomínek a že v mnoha případech na ně byl brán 
zřetel. Jako jediný problém se v tuto chvíli jeví rozepsání VZ mezi jednotlivé ZS, toto by mělo být 
náplní zmíněného jednání, vyčistit tabulku grantových prostředků od VZ, ty zapsat zvlášť, 
zkontrolovat a finální data poskytnout děkanovi. Předpoklad je takový, že i kdyby byly k současnému 
stavu modelu připomínky, nebudou zásadnější než ty, které už byly vyřešeny. Přesto, pokud by 
taková zásadní připomínka zazněla, je na její zpracování již pozdě. 
Kol. Lyčka uvedl, že rektorát UK se obrací na děkana, vedení fakult atd. a prosí je o vyjádření k 
novým předpisům UK. Tímto vyjádřením byl také pověřen kol. Kalivoda jako předseda AS, a ten v 
nepřítomnosti prosí plénum o případnou diskusi, která by dala vzniknout textu, jenž by on vzal v 
potaz. Jelikož je na celý proces velmi málo času, vyjádření je nutné poslat do 7. 4. 2008, je třeba, 
aby případná diskuse proběhla v rámci tohoto zasedání. 
Jelikož diskuse nevznikla, kol. Lyčka zasedání ukončil. 
 
Zapsal: Zajíček 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 22.5.2008 
 


