
Zápis z 1. jednání Akademického senátu FF UK 12.6.2008 
 
Přítomni:  Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, P. Jedličková, J. Kalivoda, A. Klégr, 
M. Kovář, J. Kuklík, E. Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, J. Šlerka, P. Zemánek,                                        
J. Bachtík, P. Beránek, P. Brůha, A. Bříza, T. Hadravová, J. Chromý, V. Jáchimová, P. Píša, 
D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček.  
Omluveni:  M. Beneš, H. Fejfarová. 
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; Mgr. D. Vondráčková, K. Volná. 
 
Navrhovaný program: 
1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK - vzetí na vědomí 
3. Volba předsedy AS FF UK a dalších členů PAS 
4. Volba členů komisí FF UK delegovaných AS FF UK 
5. Projednání Návrhu hospodaření FF UK v roce 2008 
6. Návrh výše doktorandských stipendií na období červenec - září 2008 
7. Podnět kol. Tichého a kol. Strobacha k Bílé knize MŠMT 
8. Různé 
 
Kol. Kalivoda jménem končícího předsednictva přivítal všechny nově zvolené členy senátu. 
Upozornil, že toto předsednictvo mělo za povinnost vyplývající z VJŘ vystavit jmenovací 
dekrety a svolat první zasedání AS, a tedy navrhlo program dnešního jednání a bude řídit 
jeho průběh do doby, než bude zvoleno předsednictvo nové. Dále na zasedání přivítal 
děkana, proděkany a hosty. Upozornil též nové členy senátu, že si pro získání možnosti 
pročítání akreditačních materiálů musí zřídit účty na doméně jinonice. 
 
1. Schválení programu zasedání 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že končící předsednictvo přijalo na program všechny body,  k nimž 
obdrželo materiály do dne svého zasedání. Doc. Petkevič podal podnět včera, tedy pokud by 
byl zájem jej zařadit, je třeba to navrhnout v následující rozpravě. 
 
Kol. Čermák navrhl zařadit podnět doc. Petkeviče.  
 
Kol. Kalivoda tedy nechal hlasovat o programu doplněném o bod 8, podnět doc. Petkeviče. 
 
Program schválen: 26-0-1. 
 
2. Projednání návrhu zápisu z 21. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že je třeba vzít na vědomí zápis minulého zasedání AS FF UK, aby se 
tento stal dokumentem AS. 
 
Kol. Píša uvedl, že pravděpodobně došlo k technické chybě a zápis není k dispozici na 
internetových stránkách. 
 
Kol. Kalivoda odpověděl, že tedy není možné zápis projednat, a omluvil se v tomto smyslu 
kol. Jedličkové, která zápis zpracovala.  Návrh zápisu bude tedy projednán na zářijovém 
jednání AS. 
 
3. Volba předsedy AS FF UK a dalších členů PAS 
 



Kol. Kalivoda vyzval AS, aby navrhl a zvolil volební komisi. Upozornil zároveň, že členové 
volební komise nemohou kandidovat do předsednictva AS.  
 
Kol. Zajíček navrhl kol. Lyčku, ten souhlasil. 
 
Kol. Šlerka navrhl kol. Slavíka, ten souhlasil. 
 
Kol. Lyčka navrhl kol. Jedličkovou, ta souhlasila. 
 
Hlasování: 26-0-1, volební komise ve složení Lyčka, Slavík, Jedličková byla zvolena. 
 
Kol. Kalivoda upozornil, že tím jeho role v čele AS končí, poděkoval paní Ničové za pomoc 
předsednictvu v jeho práci a předal řízení jednání volební komisi. 
 
Ta vyzvala členy AS, aby podali návrhy kandidátů na předsedu AS. 
 
Kol. Rubáš navrhl kol. Christova, ten souhlasil. 
 
Jelikož nebyl navržen žádný další kandidát, požádala volební komise o návrhy kandidátů na 
místopředsedy a členy předsednictva. 
 
Kol. Zajíček navrhl kol. Šlerku na post místopředsedy, ten souhlasil. 
 
Kol. Šlerka navrhl kol. Lehečkovou na post člena předsednictva, ta souhlasila. 
 
Kol. Tichý navrhl kol. Zajíčka na post místopředsedy, ten souhlasil. 
 
Kol. Beránek navrhl kol. Radovanoviče na post člena předsednictva, ten souhlasil. 
 
Jelikož nezazněly žádné další návrhy, přistoupilo se k hlasování. 
 
Hlasování: 
Předseda senátu:  
Kol. Christov, 20-5-3 
Místopředsedové:  
Kol. Šlerka, 21-4-3 
Kol. Zajíček, 22-4-2 
Členové:  
Kol. Lehečková, 23-2-3 
Kol. Radovanovič, 23-2-3 
 
Komise konstatovala, že bylo zvoleno předsednictvo ve složení kol. Christov, předseda, kol. 
Šlerka, kol. Zajíček, místopředsedové, kol. Lehečková, kol. Radovanovič, členové 
předsednictva.  
 
Kol. Lyčka požádal kol. Christova, aby se ujal funkce a tím i dalšího řízení zasedání AS. 
 
Kol. Christov poděkoval svým voličům a kol. Kalivodovi. Poprosil též o shovívavost a 
spolupráci, předem se omluvil za chyby, kterých se díky nezkušenosti s řízením zasedání AS 
pravděpodobně dopustí. 
 
4. Volba členů komisí FF UK delegovaných AS FF UK 
 
Kol. Christov požádal o návrhy členů volební komise. 
 



Kol. Rubáš navrhl kol. Tollara, ten nesouhlasil. 
 
Kol. Zemánek navrhl sám sebe. 
 
Kol. Slavík navrhl kol. Šlerku, ten souhlasil. 
 
Kol. Šlerka navrhl kol. Lehečkovou, ta souhlasila. 
 
Hlasování: 27-0-1, volební komise ve složení kol. Zemánek, kol. Šlerka, kol. Lehečková byla 
zvolena. 
 
Kol. Christov upozornil, že do každé komise je třeba zvolit právě dva členy.  
 
Do hospodářské komise: 
Kol. Strobach navrhl kol. Beránka, ten souhlasil. 
Kol. Tichý navrhl kol. Zajíčka, ten souhlasil. 
 
Do legislativní komise: 
Kol. Zajíček navrhl Martina Vlčka, má jeho telefonický souhlas. 
Kol. Tichý navrhl kol. Břízu, ten souhlasil. 
 
Do stipendijní komise: 
Kol. Tichý navrhl kol. Brůhu a kol. Strobacha, ti souhlasili. 
 
Do zahraniční komise: 
Kol. Tichý navrhl kol. Fejfarovou, má její souhlas k dispozici. 
Kol. Chromý navrhl kol. Tichého, ten souhlasil. 
 
Do komise pro vědu: 
Kol. Tichý navrhl kol. Radovanoviče, ten souhlasil. 
Kol. Beránek navrhl kol. Břízu, ten souhlasil. 
 
Do inventarizační komise: 
Kol. Beránek navrhl kol. Skřivana, ten nesouhlasil. 
Kol. Kovář navrhl kol. Beránka, ten souhlasil. 
Kol. Beránek navrhl kol. Zajíčka, ten souhlasil. 
 
Do náhradové a likvidační komise: 
Kol. Tichý navrhl kol. Chromého a kol. Bachtíka, ti souhlasili. 
 
Do knihovní komise: 
Kol. Lyčka navrhl kol. Rubáše, ten souhlasil. 
Kol. Tichý navrhl kol. Píšu, ten souhlasil. 
Kol. Radovanovič navrhl kol. Strobacha, ten souhlasil. 
 
Do studijní komise: 
Kol. Kovář navrhl kol. Z. Beneše, ten souhlasil. 
Kol. Tichý navrhl kol. Píšu, ten souhlasil. 
Kol. Chromý navrhl kol. Tichého, ten souhlasil. 
 
Do etické komise: 
Kol. Tichý navrhl kol. Tollara, ten souhlasil. 
Kol. Bachtík navrhl kol. Jáchimovou, ta souhlasila. 
Kol. Radovanovič navrhl kol. Skřivana, ten nesouhlasil. 
 



Kol. Rubáš vznesl otázku, zda se nyní bude volit i do evaluační komise. Kol. Zajíček 
odpověděl, že nikoli. 
 
Hlasování: 
Hospodářská komise:  kol. Beránek, 24-1-1, kol. Zajíček, 22-3-0 
Legislativní komise:  Martin Vlček, 24-2-0, kol. Bříza, 23-1-1 
Stipendijní komise:  kol. Brůha, 26-1-0, kol. Strobach, 25-1-1 
Zahraniční komise:  kol. Fejfarová, 24-1-1, kol. Tichý, 25-1-0 
Ediční komise:  kol. Kovář, 25-2-0, kol. Chromý, 25-2-0 
Komise pro vědu:  kol. Radovanovič, 25-1-0 , kol. Bříza, 24-1-1 
Inventarizační komise:  kol. Beránek, 25-1-1, kol. Zajíček, 24-3-0 
Náhradová a likvidační komise: kol. Chromý, 26-1-0, kol. Bachtík, 26-1-0 
Knihovní komise:  kol. Rubáš, 17-4-5, kol. Píša,16-4-4, kol. Strobach, 17-1-2 
Studijní komise: kol. Z. Beneš, 15-4-2, kol. Píša, 15-4-3, kol. Tichý, 19-0-4 
Etická komise: kol. Tollar, 25-1-0, kol. Jáchimová, 24-1-1 
 
Jelikož došlo u volby do studijní komise ke shodnosti hlasů na druhém místě, mělo by se dle 
zvyku rozhodnout losem. Kol. Lyčka se otázal, zda jsou oba kandidáti srozuměni s tímto 
postupem.   
Kol. Píša prohlásil, že místo ve studijní komisi přenechává kol. Z. Benešovi. 
 
Komise tedy zkonstatovala, že byli zvoleni zástupci AS do jednotlivých komisí, a to ve 
složení: kol. Beránek a kol. Zajíček do hospodářské komise, Martin Vlček a kol. Bříza do 
legislativní komise, kol. Brůha a kol. Strobach do stipendijní komise, kol. Fejfarová a kol. 
Tichý do zahraniční komise, kol. Kovář a kol. Chromý do ediční komise, kol. Radovanovič a 
kol. Bříza do komise pro vědu, kol. Beránek a kol. Zajíček do inventarizační komise, kol. 
Chromý a kol. Bachtík do náhradové a likvidační komise, kol. Rubáš a kol. Strobach do 
knihovní komise, kol. Z. Beneš a kol. Tichý do studijní komise a kol. Tollar a kol. Jáchimová 
do etické komise. 
 
5. Projednání Návrhu hospodaření FF UK v roce 2008 
 
Kol. Christov poprosil děkana o několik slov k předkládanému materiálu. 
 
Děkan prohlásil, že po konzultaci s vedením UK, především s kvestorem, má fakulta při 
vědomí toho, že reálně bude hospodařit se ztrátou 8,9 milionů Kč, dvě možnosti. Jednou je 
předložit klasický rozpočet; ten ale musí být vyrovnaný. Tuto vyrovnanost by tedy bylo nutné 
zařídit papírovým přesouváním položek, reálně hospodaření dopadne s výše uvedenou 
ztrátou. Děkan podotkl, že s tímto vědomím není schopen vyrovnaný rozpočet předložit.  
Druhou možností je konstatování, že fakulta funguje v rozpočtovém provizoriu. Rozpočtové 
provizorium znamená, že bychom měli každý měsíc v účetnictví kopírovat poměrnou část 
účetnictví roku 2007. Za první čtvrtletí hospodaříme v zásadě v souladu s tímto provizoriem, 
avšak i vůči němu se dostáváme do malé ztráty. Rozhodli jsme se předložit plán 
hospodaření. 
Děkan dále poznamenal, že z  podnětu doc. Petkeviče vyplývá, že není dostatečně zjevný 
důvod, proč je hospodaření FF v tomto stavu. Upozornil, že došlo k propastnému propadu na 
straně dotací – jedná se o menší procento „financovatelných studentů“, normativ na 
absolventa snížen asi o 25 %. Jelikož zároveň momentálně „dotujeme“ nově akreditované 
obory, které ještě nemají studenty, a řešíme akutní prostorovou krizi pronajímáním prostor, 
zvýšily se i výdaje, což dohromady činí oněch 8,9 milionů Kč. 
Děkan zároveň upozornil, že i oněch 8,9 milionů Kč je výsledek dvou měsíců práce na 
restriktivních opatřeních, z nichž redukce tzv. „balíčků“ je až posledním krokem. Jednání 
s vedením UK probíhají v tom smyslu, že vedení UK má informace o stavu FF, a jednáme o 
reálné ztrátě. Činíme i kroky na získání mimodotačních prostředků, bylo osloveno MV ČR 



s požadavkem o účelovou podporu některých projektů. Jsme již ve fázi jednání o konkrétních 
návrzích, jedná se o podporu 5–10 milionů Kč po dobu tří let.  
Děkan poprosil senát, aby tento vzal na vědomí, že se fakulta při upřímném fungování ocitá 
v rozpočtovém provizoriu, nikoli v situaci, kdy je schopna sestavit rozpočet. Přesto vznesl 
otázku, kterou z výše uvedených možností senát podporuje. 
 
Kol. Kuklík se otázal, proč vedení nesáhlo k tomu, že jde o provizorní rozpočet. 
 
Děkan podotkl, že VŠ zákon nezná nic jako pojem „provizorní rozpočet“, mluví pouze o 
rozpočtu. 
 
Kol. Kuklík dále vznesl řečnickou otázku, zda lidé v AS vznesli hlas k tomu, že se krátí 
dotace. Je třeba žádat, aby odpovědní lidé vydávali počty ze svého působení. Žádal to 
někdo?  
Kol. Kuklík se dále zeptal, jak se to má s provozním rozpočtem, který FF předkládá rektorátu 
na začátku roku. 
Dále podotkl, že pokud se má senát vyjádřit, měl by se vyjádřit k předloženému návrhu. 
Poznamenal, že vidí dvě oblasti, které by mohly zlepšit finanční situaci FF – hlavní a 
doplňkovou činnost. Aktivity jednotlivců přinášejí prospěch celé fakultě, jelikož plných 20 % 
přechází do rozpočtu FF. Je třeba vyzvat ředitele ZS, ať se i oni namáhají, jak z této situace. 
Dále je třeba stáhnout akreditované plány, které nyní běží, a sáhnout k celkové 
systematizaci. Jinak to nepůjde. 
Kol. Kuklík dále poznamenal, že řada zaměstnanců i ve vedoucím postavení dost dobře 
nerozumí situaci. Setkal se i s názorem, že problémy týkající se akreditací budou řešit tak, že 
budou více publikovat. Takto ale peníze rozdělovány nejsou. 
 
Děkan poprosil tajemníka o vyjádření k provoznímu rozpočtu. 
 
Tajemník se vyjádřil v tom smyslu, ze jednotlivé fakulty předkládají na žádost pana kvestora 
rozpočet pro účely sestavování univerzitního rozpočtu. Tento rozpočet je ale velmi hrubým 
odhadem sestavovaným za situace, kdy nejsou známy reálné výstupy účetnictví minulého 
roku ani výše dotací na rok budoucí. 
 
Děkan dále odpověděl kol. Kuklíkovi, že naivita pracovišť a potřeba systematizace akreditací 
spolu souvisí, ve zprávě o hospodaření je zmíněno, že dlouhodobě bude nutné učinit 
bolestivé kroky. Budou to i velmi radikální kroky, které podléhají schvalování senátu, ten o 
nich tedy bude diskutovat – jde ale o kroky nyní ještě relativně vzdálené. 
Co se týče doplňkové činnosti, děkan zmínil, že stále v tomto smyslu komunikuje a apeluje, 
nicméně bez sankcí není možné některé věci nakázat. Bylo založeno CDV, toto bude 
dlouhodobě podporovat doplňkovou činnost, nicméně 45 ZS každá reaguje jinak a některé 
tuto tezi nepřijmou.  
Co se týče znepokojených hlasů, na kolegiu rektora jsme vyjádřili znepokojení, kromě FF i 
děkani PřF, PedF a FHS. 
Co se týče provizorního rozpočtu, pokud i třeba provizorní, nicméně rozpočet, musí být 
vyrovnaný.  Bylo to zváženo, možná se dalšími kroky podaří minimalizovat ztrátu, pak 
rozpočet předložíme, ale nyní je to příliš mnoho.  
Oproti rozpočtovému provizoriu jsme za 4 měsíce ve ztrátě 0,5 milionu Kč (40 oproti 39,5 dle 
provizoria), tedy nelze ani přijmout rozpočtové provizorium. 
 
Proděkan Gregor uvedl, že byla dlouho zvažována forma podání. Neexistuje nic jako 
„provizorní rozpočet“, pouze rozpočtové provizorium, ale to není předkládáno. Proto 
předkládáme materiál návrhu hospodaření. 
 
Kol. Kuklík se otázal, zda by nebylo vhodné, aby vedení UK dalo oficiálně najevo své 
stanovisko. Měli bychom mít předem zajištěno, že vedení UK je svolné naši ztrátu dorovnat. 



Kdyby se to podařilo, neměly by ostatní fakulty pocit, že jim bereme to, co si ony vydělaly, a 
na fakultě by se lépe dýchalo. 
 
Děkan poznamenal, že to je obsah jeho jednání s vedením UK. Z hlediska celkového 
hospodaření UK měla nejvyšší ztrátu PedF (23 milionů), s nejvyšším ziskem hospodaří 
rektorát (63 milionů), celkově je UK v plusu a nejvíce by na dorovnání naší ztráty doplácel 
právě rektorát. 
 
Kol. Kuklík poznamenal, že by mohl přijít osobně pan kvestor. 
 
Kol. Z. Beneš prohlásil, že by chtěl poukázat na rozpor, který spočívá v tom, že na jedné 
straně se mluví o potřebě „kousnout do kyselého personálního jablka“, přesto v Návrhu 
hospodaření dochází k přírůstku 36 přepočtených míst. Bylo by tedy dobré vědět, jaká je 
struktura tohoto nárůstu. 
 
Děkan odpověděl, že se jedná o tři oblasti, kde se počet pracovních míst navyšuje. Jednou 
jsou pracovníci dlouhodobě vázaní na VZ, což je např. situace ČEgÚ. Dále jde o děkanát, 
konkrétně o CDV, což je klíčová investice pro rozvíjení doplňkové činnosti.  Za třetí jde o 
investice do oborů, u kterých vidíme možnosti prosperity v budoucnosti, např. u ÚŘLS, které 
se přeakreditovává, počítá se s nárůstem studentů, tedy investice se časem zaplatí. 
Pochopitelně bude nutné pozorovat, zda je tomu opravdu tak. 
Co se týče administrativního aparátu, posilujeme CDV, oproti tomu rušíme odměnový fond, 
dále od podzimu jedno proděkanské místo, šetření tak zasahuje i nejužší vedení FF. 
Co se týče VZ, místa se sama zaplatí. 
Co se týče akreditací, není problém udělat zrcadlo a vidět, které obory se zaplatí a které ne – 
to uděláme na podzim. 
 
Kol. Čermák navázal na kol. Z. Beneše a vznesl dotaz, kolik z 59,2 osoby, o které počet 
zaměstnanců vzrostl, jsou odborníci a kolik byrokrati. Kolik profesorů a docentů muselo 
odejít? 
 
Děkan odpověděl, že tuto otázku odpoví písemně, není ji schopen odpovědět nyní. Co se 
týče profesorů a docentů, je to v dikci ředitelů ZS. V žádném případě nejde o masovou 
záležitost, a i jednotlivé případy byly v drtivé většině komunikovány předem a nejsou nijak 
navázány na potíže s financováním. Uvedl dále, že nárůst administrativy oproti odborníkům 
odhaduje na poměr 30/70, upozornil však, že rok 07 byl v tomto směru ještě více zaměřen 
na akad. pracovníky. 
 
Kol. Zemánek poznamenal, že se senát téměř vyžívá v nastolení tragické atmosféry, jemu 
situace nepřijde tak dramatická. Je sice pravda většina z toho, co bylo řečeno, nicméně 
nejde o krizi. Oproti roku 2006 prostředky vzrostly o 5 milionů korun, rok 2007 byl v tomto 
smyslu nadstandardní. Poznamenal zároveň, že problém nastane nyní, jelikož prostředky 
dále stoupat nebudou, pravděpodobně ani po změně vládní garnitury. Položka dotací na 
studenty v budoucnu již pravděpodobně příliš stoupat nebude, budou stoupat položky na 
vědu a výzkum; je třeba se transformovat, abychom byli schopni čerpat tyto prostředky. 
Fakulta tak nemusí tolik učit, musí to však dělat efektivněji. „Model“ naznačuje nerovnováhu 
ve výkonu jednotlivých ZS – není však jasné, jestli jde o nerovnováhu reálnou, či pouze 
virtuální, způsobenou metodologií použitou v „modelu“. 
Kol. Zemánek současně poznamenal, že pokud  ubylo z prostředků na rozvojové projekty 7 
milionů, v ostatních položkách zase prostředky přibyly, celkové rozdíly tedy nejsou tak velké. 
Tragický tón není na místě, je třeba se přizpůsobit změnám. 
 
Děkan souhlasil. Hospodaření roku 2007 tomu odpovídá. V některých položkách peněz 
přibylo, v některých ubylo, je třeba si uvědomit, že obrat oproti roku 2006 narostl o 47 milionů 
Kč. Ztráta 9 milionů Kč není tragická, leč znemožňuje sestavit rozpočet. Proto je potřeba 



zvážit, jak tuto situaci komunikovat. Co se týče výhledu do budoucnosti, je třeba se 
nejpozději do roku 2010 transformovat tak, abychom využívali financí na VaV. 
 
Kol. Šlerka poznamenal, že ve výhledu MŠMT ČR na dalších pět let nedojde k nárůstu 
financování většímu než 2 promile. 
 
Kol. Zemánek upřesnil, že se jedná o 2 promile po započtení inflace, nominálně má jít o 
nárůst cca 1 % ročně. 
 
Kol. Z. Beneš poznamenal, ze nemá smysl bavit se o číslech, která jsou daná – ovšem tato 
čísla mají svůj zdroj, a tím není nutnost. Neměli bychom tlaku, který je v této věci činěn, tak 
snadno podléhat. 
 
Děkan uvedl, že toto jsou teze, které by měly zaznít 24. 6. v diskusi s ministrem Liškou a p. 
Matějů. 
 
Usnesení č. 1: AS FF UK bere na vědomí návrh plánu hospodaření FF UK na rok 2008 
předložený děkanem FF UK. 
Hlasování: 17-2-5, usnesení bylo přijato. 
 
6. Návrh výše doktorandských stipendií na období červenec - září 2008 
 
Kol. Christov požádal o vyjádření děkana. 
 
Děkan uvedl, že minulý AS zvyšoval doktorská stipendia v rámci rezervy, která ve 
stipendijním fondu byla, pro druhý a třetí ročník. Jednalo se o čtvrtletní záležitost, nyní 
schvalujeme další čtvrtletí, návrh zní na 5750, 8900, 9500 Kč pro první, druhý a třetí ročník. 
Dochází tak ke snížení navýšení. V posledním čtvrtletí očekáváme opět navýšení. Tato 
fluktuace je dána nejasností v počtu ukončujících doktorských studentů. 
 
Kol. Čermák se otázal, o jaké navýšení se jedná. 
 
Děkan upřesnil, že ke zvýšení došlo naopak v minulém čtvrtletí, nyní dochází ke snížení 
s tím, že v posledním čtvrtletí dojde pravděpodobně k opětovnému zvýšení. 
 
Usnesení č. 2: AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na období 
červenec až září 2008 předložený děkanem FF UK. 
Hlasování: 25-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Podnět kol. Tichého a kol. Strobacha k Bílé knize MŠMT 
 
Kol. Christov požádal kol. Tichého, aby podnět představil. 
 
Kol. Tichý uvedl, že jde o určité vyjádření ke stavu financování VŠ. Nejde o hořekování nad 
krizovou situací, ale o vyslání jasného signálu o nespokojenosti fakulty se současným 
stavem a trendem. Uvedl, že si nedělá příliš velkou naději, že bude mít případné usnesení 
velkou odezvu, mělo by nicméně fungovat jako signál i dovnitř FF pro diskusi s ministrem 
Liškou 24. 6. a poznamenal, že text usnesení je otevřen diskusi. 
 
Kol. Čermák poprosil o přečtení textu usnesení. 
 
Kol. Tichý přečetl text usnesení: „AS FF UK je znepokojen současným stavem financování 
terciárního školství, a to především v oblastech humanitních a společenskovědních. 
Současné nastavení normativů neumožňuje vysokým školám zajišťovat kvalitní výuku, ani 
odpovídajícím způsobem odměňovat své pedagogy. Většině pedagogů na FF UK není škola 



schopna vyplatit z peněz na to určených ani základní plat, a musí proto tyto platy dotovat z 
peněz určených na výzkum. Na samotný výzkum přitom pedagogové, vyučující v posledních 
letech stále větší počet studentů ve stále stejných a již dávno nevyhovujících prostorových 
podmínkách, nemají mnohdy ani čas, ani prostor. 
Jediným významnějším způsobem zvětšování objemu prostředků na vysokých školách v 
humanitních a společenskovědních oblastech bylo navyšování počtu studentů, které mělo v 
řadě případů negativní dopad na kvalitu výuky i výzkumu. Vzhledem k rozhodnutí MŠMT 
nenavyšovat vysokým školám finanční prostředky na nové studenty o více než dvě promile 
oproti současnému stavu přicházejí vysoké školy i o tento způsob získávání nových 
prostředků. 
Plánovaná reforma, tak jak je prezentována MŠMT a „Bílou knihou“, nepočítá s navýšením 
veřejných prostředků pro terciární vzdělávání. Počítá pouze s postupným navyšováním 
prostředků ze soukromých zdrojů – ve spoluprácí se soukromým sektorem a zavedením 
spoluúčasti studentů na financování (tedy školným). S prvním zdrojem mohou humanitní a 
společenskovědní obory počítat jen v malé míře, s druhým zdrojem je v nejlepším případě 
možné počítat až za několik let. 
Reforma zároveň počítá se změnami v řízení vysokých škol. AS FF UK nepovažuje způsob 
řízení humanitních a společenskovědních škol správní radou složenou ze zástupců 
ministerstva, soukromého sektoru a akademiků za rozumnou, jelikož povede k větší 
závislosti takto řízených škol na státní správě a na soukromém sektoru, který má na 
humanitních a společenskovědních oblastech jen malý zájem. 
AS FF UK nepovažuje za vhodné prosazování reformy vysokého školství zároveň 
s udržováním a prohlubováním žalostného stavu financování řady oblastí terciárního 
školství, které konkrétně na FF UK vede k rostoucímu a alarmujícímu nepoměru mezi dotací 
a reálnými fakultními výdaji a hrozí vyústit v nutnost propouštět kvalifikované pedagogy, jež 
bude jen velmi obtížné nahradit. AS FF UK je přesvědčen, že současný způsob financování 
a uskutečňování reformního plánu MŠMT v několika příštích letech povedou přesně 
opačným směrem, než jaký doporučuje „Bílá kniha“. Povedou jednoznačně ke snížení kvality 
výuky a výzkumu, ke zhoršení dostupnosti i efektivity terciárního vzdělávání a k větší 
centralizaci jeho řízení. 
AS FF UK proto považuje za nutné, aby v plánu financování vysokých škol byly zohledněny 
akutní a specifické potřeby humanitních a společenskovědních škol. Ač souhlasí s 
nezbytností reforem, domnívá se, že jejich přípravy a uskutečňování není možné provádět 
bez pozitivních změn v současném financování.“ 
 
Kol. Kuklík poznamenal, že text je takový, že lze se vším souhlasit. Z jeho perspektivy 
člověka, který se rozloučí s fakultou za několik let, je třeba takové stanovisko přijmout. Je 
třeba hledět na to, jak bude tato země vypadat, jak bude finančně podporováno vzdělání. 
Mělo by to být přiměřené číslo. Kol. Kuklík vyjádřil vřelou podporu. 
 
Kol. Lyčka uvedl, že považuje vypracování tohoto podnětu za pozitivní krok, nicméně má 
problém s tím, že je celý text formulován jako usnesení, je velmi dlouhý, s některými body 
nemusí všichni souhlasit, někdo se zdrží, někdo bude možná i proti. Bylo by vhodnější 
chápat podnět jako základ diskuse a pouze ho vzít na vědomí. 
 
Kol. Tichý odpověděl, že o této alternativě s kol. Strobachem přemýšleli, a jednou možností 
je vzít text na vědomí, druhou pak chápat jako usnesení pouze poslední dva odstavce 
podnětu. 
 
Kol. Z. Beneš navázal na kol. Kuklíka a zmínil, že v ČR je školství celkově financováno 4,5 % 
rozpočtu, terciární pak 1% rozpočtu. Z textu knihy „Civilizace na rozcestí“ plyne, že již tehdy 
(1966) bylo české školství ve srovnání se SSSR podfinancováno. Vlády této země si 
neuvědomují, k čemu slouží sociálněvědné a humanitní discipliny. V nich mají sociální 
kapitál, jakýsi kulturní bod, nicméně nejsou do nich vkládány přímé peníze. Jestliže je nyní 
situace špatná, je nutné to přičíst na vrub chybám na začátku 90. let.  



Nakonec uvedl, že podporuje chápat text jako jedno celkové usnesení, a vyjádřil naději, že 
bude mít ohlas i na jiných fakultách. 
 
Kol. Kuklík podotkl, že intelektuální sféra není tak bezmocná, a uvedl jako příklad situaci 
kolem fakultních nemocnic, kdy se vědecká rada UK shodla, že jde o věc základního 
fungování, o věc sebezáchovy. 
 
Kol. Chromý vyjádřil výhradu proti krácení textu usnesení na poslední odstavce, za jeho 
hlavní funkci chápe vyslání signálu dovnitř fakulty; představa, že vláda na základě tohoto 
textu změní názor, je absurdní. Text jako celek je důležitý, neboť interpretuje Bílou knihu. 
Dále podotkl, že pokud někdo nemá v úmyslu kvůli dílčí neshodě usnesení nepodpořit, nechť 
navrhne jeho změnu tak, aby s ním již souhlasit mohl. 
 
Kol. Čermák vyjádřil naději, že dopad textu nebude pouze vnitrofakultní. Také uvedl, že by 
v něm bylo vhodné zkontrastovat humanitní a ne-humanitní obory. 
 
Kol. Tichý uvedl, že i o tom se přemýšlelo, nicméně konsensus byl takový, že situace je 
vážná jako celek, nemá smysl rozdělovat. 
 
Kol. Chromý upřesnil, že tím nemyslel, že bude text známý pouze na fakultě, nicméně jeho 
dosah bude především vnitrofakultní. 
 
Děkan poznamenal, že debata s ministrem Liškou 24. 6. je iniciativou děkanů všech 
filosofických fakult, dá se tedy očekávat, že dosah usnesení bude i mimofakultní. Vyjádřil i 
mínění, že by to měl být právě AS FF UK, kdo vyšle první větší impuls. 
 
Kol. Z. Beneš poznamenal, že by bylo vhodné na internetové stránky vystavit text Bílé knihy. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že na internetových stránkách je umístěn odkaz na stránky 
s textem Bílé knihy. 
 
Usnesení č. 3: AS FF UK je znepokojen současným stavem financování terciárního 
školství, a to především v oblastech humanitních a společenskovědních. 
Současné nastavení normativů neumožňuje vysokým školám zajišťovat kvalitní 
výuku, ani odpovídajícím způsobem odměňovat své pedagogy. Většině pedagogů na 
FF UK není škola schopna vyplatit z peněz na to určených ani základní plat, a musí 
proto tyto platy dotovat z peněz určených na výzkum. Na samotný výzkum přitom 
pedagogové, vyučující v posledních letech stále větší počet studentů ve stále stejných 
a již dávno nevyhovujících prostorových podmínkách, nemají mnohdy ani čas, ani 
prostor. 
Jediným významnějším způsobem zvětšování objemu prostředků na vysokých 
školách v humanitních a společenskovědních oblastech bylo navyšování počtu 
studentů, které mělo v řadě případů negativní dopad na kvalitu výuky i výzkumu. 
Vzhledem k rozhodnutí MŠMT nenavyšovat vysokým školám finanční prostředky na 
nové studenty o více než dvě promile oproti současnému stavu přicházejí vysoké 
školy i o tento způsob získávání nových prostředků. 
Plánovaná reforma, tak jak je prezentována MŠMT a „Bílou knihou“, nepočítá 
s navýšením veřejných prostředků pro terciární vzdělávání. Počítá pouze s postupným 
navyšováním prostředků ze soukromých zdrojů – ve spoluprácí se soukromým 
sektorem a zavedením spoluúčasti studentů na financování (tedy školným). S prvním 
zdrojem mohou humanitní a společenskovědní obory počítat jen v malé míře, s 
druhým zdrojem je v nejlepším případě možné počítat až za několik let. 
Reforma zároveň počítá se změnami v řízení vysokých škol. AS FF UK nepovažuje 
způsob řízení humanitních a společenskovědních škol správní radou složenou ze 
zástupců ministerstva, soukromého sektoru a akademiků za rozumnou, jelikož povede 



k větší závislosti takto řízených škol na státní správě a na soukromém sektoru, který 
má na humanitních a společenskovědních oblastech jen malý zájem. 
AS FF UK nepovažuje za vhodné prosazování reformy vysokého školství zároveň 
s udržováním a prohlubováním žalostného stavu financování řady oblastí terciárního 
školství, které konkrétně na FF UK vede k rostoucímu a alarmujícímu nepoměru mezi 
dotací a reálnými fakultními výdaji a hrozí vyústit v nutnost propouštět kvalifikované 
pedagogy, jež bude jen velmi obtížné nahradit. AS FF UK je přesvědčen, že současný 
způsob financování a uskutečňování reformního plánu MŠMT v několika příštích 
letech povedou přesně opačným směrem, než jaký doporučuje „Bílá kniha“. Povedou 
jednoznačně ke snížení kvality výuky a výzkumu, ke zhoršení dostupnosti i efektivity 
terciárního vzdělávání a k větší centralizaci jeho řízení. 
AS FF UK proto považuje za nutné, aby v plánu financování vysokých škol byly 
zohledněny akutní a specifické potřeby humanitních a společenskovědních škol. Ač 
souhlasí s nezbytností reforem, domnívá se, že jejich přípravy a uskutečňování není 
možné provádět bez pozitivních změn v současném financování. 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Podnět doc. Petkeviče 
 
Kol. Čermák navrhl stáhnutí bodu a vyžádání si písemného stanoviska děkana na příští 
zasedání AS. 
 
Kol. Lyčka se otázal, kdo podnět předložil. 
 
Kol. Čermák odvětil, že on. 
 
Usnesení č. 4: AS FF UK ukládá předsednictvu, aby podnět doc. Petkeviče zařadilo na 
příští zasedání AS a vyžádalo si k němu na toto zasedání od děkana FF písemné 
stanovisko. 
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
9. Různé 
 
Děkan uvedl, že 17. 6. v 15:00 bude v místnosti 104 pořádat přípravnou diskusi na setkání 
s ministrem Liškou. Tímto na toto setkání zve plénum AS. 
Dále uvedl, že UK oficiálně požádalo o objekt Invalidovny pro účely FF. Další jednání bude 
probíhat v rámci dislokační komise ministerstva. 
 
Kateřina Volná vystoupila s tím, že zastupuje v tu chvíli absentujícího doc. Kováře. Plénum 
AS UK přijalo radikální usnesení ohledně fakultních nemocnic, kterým se postavilo proti 
plánu MZ ČR. Poté, co AS UK toto usnesení přijal, prosí jednotlivé senáty, aby je podpořili 
také, navrhuje se text „AS FF UK podporuje usnesení AS UK z 23. 5. ohledně transformace 
fakultních nemocnic.“ 
Zároveň uvedla, že jelikož premiér vydal prohlášení, že transformaci nemocnic nedopustí, 
usnesení může být už jen mírné. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že K. Volná interpretovala situaci optimisticky, vyjádření bylo záhy 
problematizováno. 
 
Děkan upřesnil, že premiér prohlásil, že transformace neproběhne vládní cestou, nic však 
nebrání cestě parlamentní. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že nerozumí důvodu, proč by se měl AS FF UK k usnesení vyjadřovat. On 
sám problematice nerozumí a neví, proč se vyjadřovat k něčemu, k čemu se necítí být 
kompetentní. 



 
Kol. Chromý odpověděl, že jde o vyjádření kolegiality. 
 
Kol. Lyčka se připojil ke kol. Zajíčkovi a prohlásil, že ani on se necítí kompetentní 
k problematice se vyjádřit. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že v návrhu je například to, že fakulta bude fakultní nemocnici platit, a 
nemocnice může trvat na tržních cenách; pokud bude akciovou společností, bude muset 
vykazovat zisk, a tedy zde bude takový tlak. Lékařské fakulty ovšem musí produkovat i 
všeobecné lékaře, nikoli pouze specialisty, jejichž práce je zisková. 
 
Kol. Kuklík uvedl, že všechny kapacity se shodly na tom, že jde o ohrožení výchovy mediků. 
V každém případě členové senátu nechť hlasují dle svého vědomí a svědomí. 
 
K. Volná uvedla, že rektor si stěžoval poté, co MZ ČR dlouhodobě o problému 
nekomunikovalo. Usnesení AS UK prolomilo tuto komunikační bariéru, případné usnesení 
AS FF UK je podporou této komunikace. 
 
Kol. Radovanovič vyjádřil lehký údiv, že někoho nezajímá, co se děje v obecné rovině 
školství, a vyjádřil podporu usnesení. 
 
Kol. Klégr uvedl, že jeho kolega z PF UK byl vyzván, aby udělal právní rozbor návrhu 
transformace. Tento právní rozbor vyzněl proti tomuto návrhu, přesto MZ ČR trvalo na jeho 
textu. Nelze zavírat oči nad tím, že nejde o dobrý krok. 
 
Usnesení č. 5: AS FF UK podporuje usnesení AS UK z 23. 5. 2008 ohledně 
transformace fakultních nemocnic.  
Hlasování: 19-0-4, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Strobach se ještě jednou vrátil k problematice Bílé knihy a uvedl, že přijaté usnesení je 
sice na usnesení dlouhé, nicméně jakožto text relativně stručné, blíže neanalyzuje vztah Bílé 
knihy a humanitních oborů. Vznesl proto otázku na děkana, zda vzniká či vznikne nějaká 
takováto analýza, a dále poprosil, aby plénum AS FF UK na jednotlivých ZS lobbovalo za 
podporu diskuse o Bílé knize. 
 
Děkan odpověděl, že celkové stanovisko k Bílé knize připravovala UK a Česká konference 
rektorů. Loni v rámci reakce na plán hodnocení VaV připravila vyjádření i Iniciativa děkanů 
filosofických fakult, nyní se podobný materiál chystá i ohledně Bílé knihy. Do jednoho týdne 
po diskusi by mělo být hotové oficiální vyjádření této iniciativy. 
 
Kol. Lyčka vyjádřil prosbu, zda by nebylo možné před zasedáním AS reorganizovat dispozici 
zasedací místnosti, aby mělo zasedání důstojnější charakter, do podoby kulatého stolu. 
 
Děkan odpověděl, že v tom nevidí problém. 
 
Kol. Chromý se nabídl, že přijde s dostatečným předstihem před zasedáním a dispozici 
změní. 
 
Proděkan Gregor uvedl, že mu v tomto rád pomůže. 
 
Kol. Christov ukončil zasedání a popřál všem pěkné léto. 
 
Zapsal:  Samuel Zajíček 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:  17. 9. 2008 


