
Zápis z 21. jednání Akademického senátu FF UK 22.5. 2008 
 
Přítomni: M. Beneš, J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Kovář, L. Ondračka, S. Rubáš, M. Šerák, J. 
Adamec, A. Čmejrková, V. Forková, T. Hadravová,  B. Hartigová, J. Hron, J. Chromý, J. Januška, M. 
Poláková, S. Tumis, R. Valvoda, S. Zajíček. 
Omluveni: V. Drška, J. Krejčí, M. Lyčka, A. Skřivan, P. Šrámek, L. Šulová, P. Zemánek, Z. Fialová, P. 
Kubiš, J. Lomová. 
 
Nepřítomna: M. Koldinská, 
 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., Ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. Jakubec, 
CSc., Mgr. A. Kubišta, PhDr. P. Šaldová, Ph.D., proděkani; ing. M. Marcolla, tajemník; M. Vlček, doc. 
PhDr. D. Muchnová, Mgr. D. Vondráčková, K. Volná. 
 
Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu z 20. zasedání AS FF UK  
3. Vyhlášení výsledků voleb do AS FF UK na vol. období 2008 - 2010  
4. Projednání návrhů akreditací studijních programů a oborů FF UK  
5. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2007  
6. Návrh výše doktorandských stipendií na období květen - červen 2008  
7. Zpráva o činnosti AS FF UK v období od 6.6.2007 do 21.5.2008  
8. Podnět kol. Chromého a kol. Zajíčka k zabezpečení prostor FF UK  
9. Různé  
 
 
 
1. Schválení programu zasedání  
 
Vzhledem k tomu, že se na počátku zasedání AS FF UK nesešlo kvórum, kol. Kalivoda zahájil zasedání a 
v jeho programu postupoval podle původně navrženého programu. 
Později byl program schválen hlasováním: 17-0-0 
 
2. Projednání návrhu zápisu z 20. zasedání AS FF UK   
 
AS FF UK schválil zápis ze svého 20. zasedání hlasováním 15-0-2. 
 
3. Vyhlášení výsledk ů voleb do AS FF UK na vol. období 2008 - 2010  

M. Vlček, předseda volební komise, informoval o počtu voličů a o průběhu voleb a představil jména 
zvolených kandidátů do učitelské a studentské kurie. Dle jeho slov volby proběhly bez problémů a komise 
nezaznamenala žádné stížnosti. Z pléna nezazněly žádné připomínky. 

Usnesení č. 135/21: AS FF UK bere na vědomí vyhlášení výsledků voleb do AS FF UK na volební období 
2008-2010 přednesené kol. Vlčkem. Hlasování: 16-0-1 

4. Projednání návrh ů akreditací studijních program ů a obor ů FF UK  
 
Kol. Kalivoda vyzval k diskusi k návrhu akreditací studijních programů, žádný příspěvek do diskuse 
nezazněl a bylo tedy přistoupeno k hlasování. 
 



Usnesení č. 136/21: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace SO Etnologie se 
specializací Vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 15-0-1, usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 137/21: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského SP 
Filologie o SO Obecná jazykověda (prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 138/21: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského SP Filologie o SO Starořečtina (prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 16-0-1, usnesení bylo schváleno. 
 
 
5. Výroční zpráva o hospoda ření FF UK za rok 2007  

 
Děkan představil výsledky hospodaření FF UK v širších souvislostech a reagoval na předchozí podněty 
hospodářské komise ohledně výsledku hospodaření FF UK, které se nyní nachází ve schodku cca 6,5 mil. 
Kč. Děkan uvedl, že UK jako celek skončila 43 mil. v plusu, proto je možné „mínusové fakulty“ vyrovnat. 
Dotační prostředky se ztenčují, děkan uvedl, že se pohybujeme v celkové krizi financování vysokého 
školství, jenom inflace přináší každým rokem výraznou ztrátu. Zřejmě bude nutné řešit personální krizi, 
neboť došlo k nárůstu soc. fondu UK na 2% a ke změně vnitrofakultního předpisu, což vyvolalo nárůst 
nákladů, bude tedy třeba s osobními prostředky šetřit. Dále děkan zmínil doplňkové činnosti a pronájmy, 
které se rovněž promítají do hospodaření FF UK. Fakulta dostala stavební povolení na dostavbu 4. patra 
hlavní budovy, chápanou jako budoucí investici, která bude znamenat snížení nákladů na dosavadní 
pronájmy, dostavbu zároveň kofinancuje MŠMT. 
 
Kol. Ondračka se zeptal na nárůst nákladů na opravy budov, proč FF hradí náklady, které by měl hradit 
rektorát, který má havarijní fond. Proděkan Gregor uvedl, že kdybychom žádali o formální šetření 
havarijního stavu, po celou dobu opravy trafostanice by musela být budova uzavřena. Děkan uvedl, že FF 
rozhodovala, zda má uzavřít budovu a nebo raději opravu hradit „ze svého“. Neměli bychom tedy apelovat 
na změnu podmínek čerpání havarijního fondu, zeptal se Ondračka. Tajemník Marcolla uvedl, že havárie 
to nebyla. 
 
Dále se kol. Ondračka zeptal na čerpání prostředků EU. Tajemník Marcolla vysvětlil, že k přečerpání 
dochází proto, že FF UK vlastně projekty zálohuje, neboť hradí aktivity a teprve pak čeká na zpětné 
proplacení prostředků. Paní Vondráčková uvedla, že tabulky ve VZ jsou dány MŠMT a FF UK je nemůže 
měnit, ale ve skutečnosti jsou ve VZ uvedeny pouze uznatelné náklady. Konkrétní výdaje se stávají 
náklady, až když dojde k jejich uznání, doplnil Marcolla. P. Vondráčková na doplňující dotaz kol. Ondračky 
uvedla, že skutečně některé náklady nemusí být uznány a pak jsou to náklady fakulty nebo univerzity. 
 
Usnesení č. 139/21: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2007. 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo schváleno. 
 
 
6. Návrh výše doktorandských stipendií na období kv ěten - červen 2008  

 

Děkan uvedl, že se jedná o návrh úpravy doktorandských stipendií, který se odvíjí od toho, kolik fakulta 
dostává určených prostředků. Děkan dále upozornil, že je možné, že pak budou zase prostředky sníženy 
a na konci roku se pak bude rozhodovat o výši stipendií podle výsledku. Kol. Valvoda se zeptal, zda 
budou o pravděpodobném snížení stipendií jejich příjemci informováni. Obdržel ujištění, že ano. Zajíček 
se zeptal, proč se návrh na zvýšení stipendií netýká také prvních ročníků. Proděkanka Gillernová uvedla, 



že stipendia prvního ročníku se zachovávají nižší, neboť více odborných aktivit a nárůst práce se 
předpokládá až od druhého roku, z toho důvodu nejsou všechny ročníky stejně dotovány. Rubáš se 
zeptal, jak je možné, že se objevuje tolik peněz navíc. Děkan vysvětlil, že je to díky studentům, kteří mají 
termín odevzdání disertační práce do konce března a placeni by měli být do září, ovšem pokud vypadnou, 
vznikne tento „finanční polštář“.  

Usnesení č. 140/21: AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na období květen - červen 
2008. 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo schváleno. 

 
 

7. Zpráva o činnosti AS FF UK v období od 6.6.2007 do 21.5.2008  
 

Kalivoda stručně představil zprávu, která shrnuje činnost AS FF UK za posledních 11 měsíců, a která 
dodržuje strukturu zprávy předchozí. Tato zpráva byla vypracována a projednána předsednictvem AS FF 
UK. 

Usnesení č. 141/21: AS FF UK schvaluje Zprávu o činnosti AS FF UK v období od 6.6.2007 do 21.5.2008.  
Hlasování: 16-0-2, usnesení bylo schváleno. 

 
 
8. Podn ět kol. Chromého a kol. Zají čka k zabezpe čení prostor FF UK  
 

Kol. Chromý představil stručně obsah podnětu, který se týká vydávání klíčů od místností na hlavní 
budově. Chromý navrhuje řád, který by upravoval vydávání klíčů tak, aby byla zvýšena bezpečnost. 
Proděkan Gregor uznal, že současný stupeň kontroly, tj. „známost tváře“, nestačí a bude se jím zabývat. 
Kol. Kalivoda doplnil, že během voleb do AS FF UK a AS UKdobře fungovaly seznamy osob oprávněných 
k vyzvednutí klíče od sekretariátu AS FF UK. Kol. Kovář doplnil, že tento problém jejich ústav řešil již před 
dvěma lety a že v případě vyšetřování krádeže je současný systém těžko uznatelný jako bezpečný. Kol. 
Ondračka se zeptal jakým směrem uvažuje UK jako celek, děkan uvedl, že již tři roky je schválen projekt 
zabezpečení, ale FF zatím o silném zabezpečení neuvažuje. Proděkan Gregor doplnil, že byly instalovány 
kamery u brány v rámci zmíněného pilotního projektu. Kol. Rubáš se v této souvislosti zeptal na plány se 
Šporkovým palácem, kde mají velké problémy s bezpečností. Proděkan Gregor uvedl, že uvažují o vyšší 
míře zabezpečení, ale v dlouhodobém plánu investic, ale jak dodal děkan, investičních záměrů má FF 
mnohem více. 

9. Různé 

a) Kol. Zajíček uvedl námitky k volbám ohledně nejasných pravomocí členů volební komise a řádu, 
uvádění titulů, místa a podoby konání voleb. Požádal vedení FF UK, aby posoudilo stávající řád a 
upravilo jej tak, aby obsahoval přesnější vymezení pravomocí a podmínek voleb. Děkan uvedl, že 
bude rád za každý podnět, který pomůže „depuraci“ stávajícího řádu. Děkan slíbil, že je 
přednesené připomínky zařadí do procesu revize, ale nemůže zajistit, že všechny připomínky 
budou zapracovány. Kol. Chromý se zeptal, kdo přesně bude depuraci provádět, děkan uvedl, že 
návrh předloží AS FF UK, probere jej legislativní komise. 

b) Kol. Rubáš přednesl podnět týkající se stipendijnímu fondu; účelový fond je omezený, proto jsou 
studenti žádáni, aby žádali o cestovní náklady. Referentka neví, kolik je v účelovém fondu, pokud 
by byly peníze jasnější, nemuseli by studenti být nuceni k omezení na cestovních nákladech. 
Děkan uvedl, že zmíněné sdělení se dá zrušit, nemyslí si, že finanční situace je tak špatná, bude 
řešena potřeba, aby komise věděla o prostředcích, děkan slíbil, že to zohlední a upraví. 



c) Kol. Hron se zeptal na schvalování rozpočtu FF UK. Děkan uvedl, že doufal, že stihne návrh 
rozpočtu předložit ještě stávajícímu AS FF UK, nyní předpokládá jeho předložení na červnovém 
zasedání AS FF UK. Příčinou této měsíční časové ztráty  bylo jednání o úsporách a řešení 
finanční ztráty fakulty.  

d) Kol. Rubáš se zeptal na přípravu evaluací. Proděkan Kubišta uvedl, že otázek bude méně, budou 
vyčištěny tak, aby byly jednoznačné, bude zavedeno měřítko, které vyloučí statistické chyby (20% 
a zároveň alespoň 5 hlasujících, aby se zejm. u malých seminářů evaluace neopírala o hlas 
jednoho studenta). Výzva k evaluaci bude studentům zaslána emailem.  

e) Děkan informoval o uzavření smlouvy mezi UK a NK ČR ohledně využívání informačních služeb a 
prostor. 

f) Děkan uvedl, že je uvažováno o odkoupení hotelu Krystal, který by poté měl být pod správou UK, 
ne FF. 

g) Děkan doplnil k předchozí debatě o hospodaření fakulty, že FF UK hospodaří se stejnými penězi 
jako v roce 2007, ztráta byla původně odhadnuta na 20 mil., nyní se odhad pohybuje mezi 5-8 
mil., proběhlo jednání s UK, situace není krizová, ale je vážná. Kromě toho se MŠMT rozhodlo 
snížit financování studentů v magisterském studiu o 3 promile. 

h) Proděkan Gregor uvedl, že na FF UK probíhá šetření NKÚ, kontrola je ukončena, písemný výstup 
zatím není. Bylo konstatováno, že rozhodně nebudeme vracet prostředky, pochybení nebyla 
takového rázu, připomínky byly ve smyslu účetní evidence. Kontrola pochválila FF za zprávy ze 
služebních cest. 

i) Kol. Kovář poděkoval kol. Kalivodovi za jeho práci v AS FF UK. 
j) Kol. Kalivoda poděkoval svým kolegům v PASu, jehož práce byla dle jeho slov špičková, zápisy 

byly v termínu a precizní, účast na VŘ byla téměř 100%, pracovní vytížení předsednictva bylo 
vysoké. Kol. Kalivoda dále informoval, že zápis z 21. zasedání AS FF UK bude připraven a 
předložen na vědomí budoucímu AS FF UK. 

k) Děkan poděkoval předsedovi i členům AS FF UK, poděkoval za práci a součinnost s vedením FF 
UK, zmínil také práce, které překračovaly povinnosti senátu, např. připomínky k Bílé knize. 

 
 
Zapsala:  Petra Jedličková 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:   
 


