
Zápis z 3. jednání Akademického senátu FF UK 17.9.2008 
 
 
 

Přítomni:  M. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, J. Kalivoda, J. Kuklík, E. 
Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, J. Šlerka, J. Bachtík, P. Brůha,  J. Chromý, V. 
Jáchimová, V. Strobach, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček.  
Omluveni:  Z. Beneš, P. Jedličková, A. Klégr, M. Kovář, P. Zemánek, P. Píša, D. 
Radovanovič, M. Slavík. 
Nepřítomen: P. Beránek, A. Bříza, T. Hadravová. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., 
proděkani;  prof. PhDr. J. Štaif, CSc., doc. PhDr. O. Matoušek, Mgr. M. Bažil, Ph.D., prof. 
PhDr. K. Šebesta, CSc., doc. RNDr. V. Petkevič, CSc., doc. PhDr. J. Buriánek, CSc., doc. 
PhDr. P. Bílek, CSc., PhDr. R. Biegel, Ph.D., PhDr. J. Randák, Ph.D., K. Volná. 
 
 
Navrhovaný program: 
 
1.   Schválení programu zasedání 
2.   Projednání návrhu zápisů z 1. a 2. zasedání AS FF UK 
3. Projednání a schválení akreditačních materiálů  
4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce 2009-2010  
5. Jmenování předsedů komisí FF UK  
6. Projednání podnětu doc. Petkeviče  
7. Vyjádření AS FF k připravované dohodě o podpoře vybraných oborů mezi vedením FF 

UK a MV ČR  
8. Různé  
  
Kol. Christov zahájil schůzi. Zmínil, že změna data jednání AS byla dána potřebou získat 
vyjádření senátu k akreditačním materiálům před zasedáním vědecké rady FF dne 18. 9. 
2008. 
 
1. Schválení programu zasedání 

K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 
Hlasování: 16-0-0, program byl schválen. 

 
2. Projednání návrhu zápisů z 1. a 2. zasedání AS FF UK 

 
Kol. Christov upozornil, že díky mimořádnosti červencového zasedání je nyní nutné 
schválit zápisy 1. i 2. zasedání. Uvedl také, že do obou návrhů zápisů byly zapracovány 
připomínky došlé emailovou cestou. 
 
K navrhovanému zápisu 1. zasedání nezazněly žádné připomínky. 
Hlasování: 16-0-0, zápis 1. zasedání byl schválen. 
 
K navrhovanému zápisu 2. zasedání nezazněly žádné připomínky. 
Hlasování: 16-0-0, zápis 2. zasedání byl schválen. 
 

3. Projednání a schválení akreditačních materiálů  
 
Kol. Rubáš navrhl, aby se o akreditačních materiálech hlasovalo en bloc. 
 



Proděkan Jakubec a kol. Zajíček konstatovali, že to není možné. 
 
Děkan představil materiály. Uvedl, že všechny byly připraveny ve spolupráci 
s akreditačním referátem a studijní komisí, které je doporučily ke schválení. Ze všech 
materiálů pak okomentoval především akreditaci nizozemského jazyka a literatury, u níž 
konstatoval zdlouhavost procesu, a akreditaci turkologie, kterou můžeme podat 
především díky financím přišlým z Turecké republiky. Dále zmínil, že u historických věd 
FF v tomto semestru čekají další kroky v akreditačním procesu, nyní je podáván pouze 
návrh na prodloužení akreditace. Dále je předložen první materiál akreditací oboru 
Učitelství, jde o základní krok ve chvíli, kdy tento obor nelze realizovat ve SP 
psychologie/pedagogika. Jedná se o první výstupy procesu trvajícího přes rok a půl. 
 
Jelikož k bodu nevznikla žádná rozprava, dal kol. Christov hlasovat o jednotlivých 
usneseních. 

 
Usnesení č. 9: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Dějiny umění v bakalářském studijním programu Obecná teorie a 
dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 10: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociologicko-ekonomická studia v bakalářském studijním programu 
Sociologie (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
  
Usnesení č. 11: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském studijním 
programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 12: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociální práce v bakalářském studijním programu Sociální politika a 
sociální práce (prezenční, jednooborové studium) ani žádosti o rozšíření akreditace 
studijního programu o kombinovanou formu studia ve studijním oboru Sociální práce. 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 13: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Nizozemský jazyk a 
literatura (prezenční, jednooborové studium) 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 14: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Nizozemský jazyk a 
literatura (prezenční, dvouoborové studium) 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 15: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Portugalistika (prezenční, 
jednooborové studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 16: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Portugalistika (prezenční, 
dvouoborové studium) 



Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 17: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Turkologie (prezenční, 
dvouoborové studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 18: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk 
a literatura (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 19: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk 
– specializační studium (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 20: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor 
Komparatistika (prezenční, jednooborové studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 21: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní 
obor Učitelství češtiny jako druhého jazyka (prezenční, jednooborové studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 22: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní 
obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, jednooborové 
studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 23: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní 
obor Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, 
jednooborové studium) 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK v akad. roce 2009-2010 

 
Děkan uvedl, že se jedná o klasický materiál. Je podaný v relativně brzkém termínu, 
nyní půjde na schválení na rektorát. Zdůraznil, že podobně jako i v minulých letech je 
hlavním problémem přechod na strukturované studium, schvalujeme materiály 
k oborům, které momentálně nemají doběhlý akreditační proces, jedná se tedy o 
podmínečné vypsání – důvodem je zrychlení možnosti vypsat přijímací řízení ve chvíli, 
kdy akreditační proces zdárně doběhne. Dále oznámil, že se v komunikaci s rektorátem 
podařilo potvrdit status talentových zkoušek u přijímacích zkoušek na obor Filosofie 
apod. Uvedl také, že cca 10 oborů zahrnulo do svých přijímacích zkoušek i test 
obecných předpokladů, jde o materiál vzniklý na KPS, chceme si tento test vyzkoušet, 
nyní bude mít váhu 10 až 20 %. Vyslovil potěšení nad zařazením tohoto testu s tím, že 
jde o obecný trend. Zároveň se vymezil vůči použití srovnatelných materiálů od firmy 
SCIO, uvedl, že FF by měla mít kapacitu i schopnosti k vytvoření vlastních materiálů. 
Dále upozornil, že důraz bude i nadále kladen na poznatkové testy, a informoval, že 



testy byly vyzkoušeny již tento rok díky skutečnosti, že 1. LF UK je aplikovala již nyní, a 
že tedy je možné opravit případné chyby. Na závěr děkan poprosil AS o schválení 
předloženého materiálu. 
 
Kol. Rubáš vznesl dotaz, zda se nakonec liší poplatky za přijímací řízení u 
jednooborového a dvouoborového studia. 
 
Děkan odpověděl, že se debatovaly dvě základní verze, první, která počítala 
s poplatkem 500 Kč za elektronickou přihlášku, 300 Kč za přihlášku na obor, který je 
nutné studovat v kombinaci s jiným oborem, 600 Kč za klasickou přihlášku na jeden 
obor. Verze, která je nakonec verzí finální, stanovuje poplatek 450 Kč za elektronickou 
a 590 Kč za papírovou přihlášku, nehledě na to, zda se jedná o jednooborové, nebo 
dvouoborové studium. Uvedl však, že se nebrání další diskusi. 
 
Kol. Zajíček vznesl dotaz, zda hranice 50 bodů jako nutné podmínky k přijetí je 
stanovena na základě nějaké logiky, nebo zda jde o libovolné rozhodnutí. 
 
Děkan odpověděl, že se jedná o rozhodnutí libovolné. Minulý rok byla tato hranice 
zrušena úplně, což vyústilo v absurdní situaci, kdy FF přijímala i uchazeče velmi 
nekvalitní. Nyní doufá, že se podaří prosadit alespoň hranici 50 bodů. Nezastírá, že jde 
o ponížení kvality, jedná se však o strategické rozhodnutí. V tomto roce byli přijímáni i 
uchazeči, kteří získali pouze 48 bodů. Hranice 70 bodů nám ale přišla příliš vysoká, 
příliš by se zmenšil počet přijímaných uchazečů. Hranice 50 bodů je strategicky vhodná. 
 
Kol. Kuklík upozornil, že řada univerzit vypisuje podmínky přijímacího řízení tak, že se 
žádné přijímací řízení nekoná. To je z hlediska konkurence a při vědomí struktury 
financování VŠ výhoda. Není dobře, že musíme snižovat práh přijetí, nicméně fakulta 
tím, že stále tento práh má, zůstává v pozici výběrové školy.  Celkově je to ale problém, 
protože finance přicházejí na přijatého studenta. 
 
Kol. Skřivan podotkl, že pád nelze zastavit jakýmisi body. Je třeba přijmout velké 
množství studentů čistě z toho důvodu, abychom nezemřeli hlady. Na historii se kdysi 
hlásilo 1200 lidí, nyní jen 600 lidí. Do druhého kola bylo přijato 300 lidí, z nichž někteří 
měli na vysvědčení ze střední školy i 4. Veškerá debata je zbytečná, úpadek je nutný a 
nezastavitelný, ačkoli všichni pracujeme pro to, aby tomu tak nebylo. Hranice 50 bodů 
je záchranná síť, která leží na betonu. 
 
Kol. Kuklík upozornil, že při přijímání na obor Čeština pro cizince nelze užít 
standardních testů, uchazeči jsou příliš handicapovaní. Upozornil zároveň, že nejde o 
problém, pokud bude možná dostatečná flexibilita testů na jednotlivé obory. 
 
Kol. Christov poznamenal, že je nutné zabránit tomu, aby ZS musela přijmout všechny 
uchazeče. 

 
Usnesení č. 24: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK 
pro akademický rok 2009/2010 dle materiálu předloženého děkanem FF UK. 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Jmenování předsedů komisí FF UK  
 

Děkan uvedl, že plní, co slíbil. Navrhovaní lidé mají blízko oblastem, kterými se zabývají 
komise, do jejichž čela je navrhuje. Uvedl, že disciplinární komise, tedy komise řešící 



prohřešky studentů, se za minulý rok nesešla, zatímco etická komise, tedy komise 
zabývající se prohřešky pedagogů, se sešla třikrát. K ediční komisi poznamenal, že ji 
bude třeba reformovat, proto navrhuje dr. Špirita. K hospodářské komisi uvedl, že dr. 
Randák se osvědčil, nemá tedy důvod jej v pozici předsedy vyměnit. K inventarizační 
komisi uvedl, že bylo velmi těžké najít někoho, kdo by se předsednictví ujal, jde 
nakonec o technicko-hospodářského pracovníka ÚDLV, pí Jirkovou. Ke knihovní komisi 
uvedl, že navržený dr. Biegel představuje především názor akademické obce na 
začínající fungování Knihovny FF. Je znám svými systematickými názory, proto jej 
oslovil. K legislativní komisi uvedl, že kol. Kalivoda je více než zkušený a osvědčil se, 
není tedy důvod k výměně, vzhledem k plánované prosincové „depuraci“ bude třeba 
vykonat velmi mnoho práce. K náhradové a likvidační komisi uvedl, že doc. Pelikán je 
velmi zkušený a uvolil se v komisi působit, proto jej navrhuje. Ke stipendijní komisi 
uvedl, že podporuje pokračování dr. Horčičky v této funkci. Ke komisi pro vědu uvedl, že 
prof. Housková, pokud jí senát vysloví důvěru, bude pokračovat v započaté práci. 
K zahraniční komisi uvedl, že v čele s doc. Bílkem fungovala, tedy navrhuje jeho 
setrvání na tomto místě. 
Poznamenal, že nyní navrhuje pouze předsedy, později bude dle výsledku hlasování 
jmenovat ještě dva členy, nyní nikoli, neboť by chtěl, aby tito fungovali jako tým. 
 
Kol. Chromý se omluvil za to, že bude mluvit, ačkoli není přítomen kandidát, kterého se 
bude jeho promluva týkat. Po této omluvě vyjádřil pochybnost, zda by měl být 
předsedou komise problematický člověk, a zmínil děkanovu deklaraci, že lidé, kteří 
spolupracovali s určitými institucemi, by neměli být předsedy samosprávných orgánů 
fakulty. 
 
Kol. Skřivan se omluvil, že kol. Chromý mluví velmi nejasně, a on mu nerozumí. Z toho 
důvodu poprosil, zda by nemohl mluvit jasněji. 
 
Kol. Chromý uvedl, že doc. Bílek spolupracoval s kontrarozvědkou komunistického 
režimu. Před volbami do AS rozeslal dopis, ve kterém označil řadu přítomných lidí za 
„svazáky“. Na ÚČLLV odmítl prodloužit smlouvu dr. Šrámkovi s vysvětlením, že je třeba 
„vyhodit pytle s pískem“ a že „na pochodu smrti odpadávají první ti nejslabší“. Uvedl, že 
dr. Šrámka zná osobně a míní, že se jedná o jednoho z myšlenkově nejzajímavějších 
lidí v jeho oboru. Poznamenal, že chápe, že doc. Bílek má vysokou organizační a 
manažerskou schopnost, není si však jist jeho jmenováním do funkce předsedy. 
 
Děkan poděkoval za etický podnět a poznamenal, že při svém rozhodování vycházel 
především z hodnocení činnosti ve funkci předsedy. Doc. Bílek pracoval v zahraniční 
komisi nadstandardně, některé věci by bez něj nebyly možné. Uvedl, že se nechce 
vracet k aspektům, které jmenoval kol. Chromý, o věci mluvil s doc. Bílkem a už 
nepovažuje za nutné se k tomu jakkoli dále vyjadřovat. Poprosil znovu AS o schválení. 
 
Kol. Rubáš reflektoval práci stipendijní komise a poznamenal, že by bylo vhodné zrušit 
pravidlo neproplácení položek na dopravu. Peníze na tyto položky jsou k dispozici, 
pouze se neví kolik. Vyslovil se pro zveřejňování těchto prostředků. 
 
Dekan odpověděl, že toto je jedním z témat, která by chtěl řešit, již v této věci hovořil 
s dr. Příhodou. Doufá ve větší informovanost. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. 
 



Kol. Zajíček navrhl sám sebe. 
 
Kol. Bachtík navrhl sám sebe. 
 
Kol. Lehečková navrhla sama sebe. 
 
Hlasování: 16-0-3, komise ve složení Lehečková, Bachtík, Zajíček byla schválena. 

 
Usnesení č. 25: AS FF UK schvaluje jmenování Doc. Mgr. Martina Humpála, Ph.D., 
předsedou disciplinární komise. 
Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 26: AS FF UK souhlasí se jmenováním předsedů komisí v následujícím 
složení: 
Ediční komise: PhDr. Michael Špirit, Ph.D. (Hlasování: 18-0-0) 
Etická komise: Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Hlasování: 17-0-1) 
Hospodářská komise: PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1) 
Inventarizační komise: Miroslava Jirková (Hlasování: 16-0-2) 
Knihovní komise: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1) 
Legislativní komise: PhDr. Jan Kalivoda (Hlasování: 16-0-2) 
Náhradová a likvidační komise: Doc. PhDr.  Jan Pelikán, CSc. (Hlasování: 15-0-3) 
Stipendijní komise: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Hlasování: 16-1-1) 
Studijní komise: Doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1) 
Komise pro vědu: Prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Hlasování: 17-0-1). 
Usnesení bylo přijato. 
 
AS FF UK souhlasí se jmenováním Doc. PhDr. Petra Bílka, CSc. předsedou zahraniční 
komise. 
Hlasování: 7-10-1, usnesení nebylo přijato. 
 
6. Projednání podnětu doc. Petkeviče  

 
Děkan uvedl, že si s doc. Petkevičem vyměnili dopisy a že děkuje za jeho snahu a 
obavu o malé obory. V dopise znovu zopakoval fakta, která jsou nyní k dispozici, celou 
záležitost vnímá především jako podnět k tomu, aby ještě více informoval. V dopisech si 
snad vyjasnili, že neexistuje vzájemný problém, spíše společná obava, především 
v otázce financí. Pokud je balíček financí nízký, vždy bude existovat problém. 
 
Kol. Tichý vyjádřil potěšení nad zveřejněnými počty akademických a technicko-
hospodářských pracovníků. Rozptylují obavy, že dochází k velkému nárůstu byrokracie 
na úkor akademických pracovníků. Proto označil zveřejnění těchto čísel za důležité. 
Kromě vývoje by bylo ovšem potřeba zveřejnit srovnání s podobnými institucemi, 
abychom mohli posoudit absolutní stav. Nakonec vznesl dotaz, zda by vedení bylo 
schopné dodat další data k rozptýlení obav. 
 
Děkan vyjádřil pochybnosti, zda je možné takováto čísla získat. Kromě brněnské MUNI 
je naprostá většina institucí s FF nesrovnatelná. Zároveň poznamenal, že u některých 
pracovišť jsou nárůsty pracovníků falešné, neboť jde pouze o krátkodobý nárůst za 
účelem čerpání peněz, které reálně neplynou z fakulty. Bohužel přesné rozklíčování je 
nad kapacitu děkanátu.  
Zmínil též, že ve výhledu na rok 2013, pokud zůstane situace srovnatelná a zcela 
přejdeme na strukturované studium, počítáme s tím, že fakulta bude mít kolem 9500 
studentů. Sice zatím není zřejmé, jak vyřešit prostorovou situaci ani jak pro takový počet 



lidí zajistit výuku, nicméně výhled je tento, a pokud zmíněné problémy vyřešíme a počet 
studentů vynásobíme normativem, bude FF finančně nad hladinou. Problémy 
s financováním jsou tedy otázkou příštích 3-4 let. 
Kolem prosince též budeme znát první „ostré“ hodnocení VaV, tedy čísla, podle kterých 
budou přicházet na FF finance po skončení VZ. Pak budeme vidět výhled na roky 2012-
2013. Normativ se měnit nebude, zákon o financování VaV je nyní v parlamentu 
s nadějí, že začne platit okolo roku 2011. Restrukturalizace je časově zaměřena na 
situaci v těchto letech. 
 
Kol. Tichý upřesnil, že mu šlo především o absolutní čísla, nikoli nutně o strukturální 
srovnání. 
 
Děkan odpověděl, že FF je efektivně neporovnatelná, bylo by nutné sečíst data několika 
fakult. 
 
Kol. Kuklík vznesl dotaz, co by se mělo udělat, aby se zvýšila váha doplňkové činnosti. 
Upozornil, že při sestavování rozpočtu na příští rok budeme ještě v horší situaci než 
letos a že se na to musíme připravit. Řekl, že v této věci jednal s proděkanem pro rozvoj 
a přednesl návrh, jak si může fakulta ctihodně vydělat. Doporučil přijmout usnesení, 
které by vyzvalo předsedu HK a proděkana pro rozvoj připravit výzvu ZS, aby zhodnotily 
možnosti vyvíjet doplňkovou činnost. Je potřeba mít nápad, jak si ctihodně vydělat. 
 
Kol. Rubáš vznesl na kol. Kuklíka vážnou a pozitivní otázku: Jaký podíl na ÚBS 
představují příjmy z doplňkové činnosti? 
 
Kol. Kuklík odpověděl, že nikoli každá ZS má tuto možnost, ovšem záleží i na iniciativě. 
ÚBS je financováno z jedné třetiny z doplňkové činnosti.  
 
Kol. Skřivan poznamenal, že mu tato výzva připomíná jeho dětství: „více práce, to je 
naše agitace“. Povzdechl si, že on pracuje čím dál tím více. Vyjádřil také pochybnost, 
zda pro vědeckovýzkumné pracoviště není třetina financí z doplňkové činnosti příliš 
mnoho. Obává se úpadku vědecké úrovně. Přibírat další činnost je nepřípustné. Každý 
pracovník pak má dvě až tři zaměstnání, svou práci však pořádně nedělá. Je potřeba 
udržet úroveň, nikoli skončit jako nájemná pracovní síla. 
 
Kol. Kuklík upozornil, že jde o placené výukové programy akreditované ministerstvem a 
v souladu s plánem vlády, nikoli o nějakou vedlejší nesouvisející činnost. Jestliže jsme 
dnes schvalovali akreditaci portugalštiny, proč nedělat veřejné kursy portugalštiny. 
Máme odborníky, díky kterým bychom mohli udělovat státní zkoušky z portugalštiny. 
Bylo by třeba, aby toto zhodnotila hospodářská komise. Je pochopitelné, že tato činnost 
nemůže tvořit zásadní část rozpočtu – jestliže však nyní díky ní získáváme 11 milionů 
Kč, je možné si představit, že by tato suma šla povýšit na 20 milionů. 
 
Kol. Tichý poznamenal, že se můžeme inspirovat i u jiných univerzit. Je třeba reflektovat 
realitu, tedy že většina pracovníků si vydělává i v jiných institucích či firmách. Je 
neracionální nenechat si tyto pracovníky vydělat stejnou činností v rámci FF. Bylo by 
vhodné vytvořit při FF jazykovou školu. 
 
Kol. Rubáš upozornil, že toto je pochopitelně vhodné a že to na některých ústavech již 
funguje. Například na ÚBS. Na ÚTRL připravujeme zaměstnance státní správy pro 
tlumočení, budeme zaškolovat úředníky, jak reagovat v situacích, při kterých je 



tlumočeno. Poznamenal dále, že souhlasí s tím, že pracovníci takovou činnost stejně 
vyvíjejí, jen peníze nezůstávají na FF. 
 
Kol. Šlerka varoval před inspiracemi regionálními univerzitami a zdůraznil, že FF je 
primárně výzkumné pracoviště. Pokud bude připuštěno, že je třeba si přivydělat, je to 
špatně, není možno suplovat pedagogickou fakultu. Vytrvejme v obraně proti tomuto 
tlaku. 
 
Kol. Skřivan řekl, že vidění kol. Šlerky je nerealistické. V Brně má profesor plat kolem 50 
000 Kč, na FF UK nikoli. Mají stejně studentů, ale výrazně méně pedagogů. Bude třeba 
redukovat počty pracovníků, nebo zvolit cestu kol. Kuklíka. Třetí cesta možná není, leda 
bychom získali více dotačních peněz, což se nestane. 
 
Kol. Čermák poznamenal, že důležité je obojí. Jak uchovat úroveň vědy, tak získat 
dostatečné prostředky na důstojný život. Poprosil také o slovo pro doc. Petkeviče. 
 
Doc. Petkevič zmínil především velkou nejistotu, ve které se jednotlivé ZS ocitají. 
V polovině června byly přislíbené peníze z MV ČR, ale jistější byly až v červenci. Přitom 
nejistota nemizí, nikdo neví, jaká bude situace v dubnu 2009. Bylo by dobré mít jasná 
pravidla, co se bude preferenčně budovat, kterým směrem bude probíhat 
restrukturalizace, zda k vědě, či k výuce. Vyjádřil touhu znát přesnější údaje. Přitom 
„Model“ ohodnotil jeho měsíční práci částkou 3000 Kč, a ačkoli chápe, že je to pouze 
ukazatel pro rozhodování děkana, vyjádřil obavy do budoucnosti. Byly vzneseny 
připomínky vůči „Modelu“, není však známo, zda byly zapracovány. Především se jedná 
o nespravedlnost při započítávání výuky pro studenty jiných ZS. Dále vyjádřil lítost nad 
tím, že ví o minimálně dvou profesorech, kteří přešli pouze na půl úvazku jen proto, že 
jim již je 70 let. 
 
Děkan informoval, že problém výuky pro studenty jiných ZS se řeší přepočítáváním přes 
udělené atesty, bude to zapracováno. Ohledně nejistoty zmínil, že to není pouze náš 
problém, je to problém celého státu. Reálné prostředky jsou známy velmi pozdě, 
nejistoty se nelze zbavit. Ministr může hrozit rezignací, leč peníze stejně nezíská. Co se 
týče dalších věcí, podněty rád zodpoví písemně. 
 
Kol. Christov požádal o návrh usnesení. 
 
Kol. Kuklík řekl, že považuje za vážné nedorozumění to, co zmínil kol. Šlerka. Je třeba, 
aby věda i doplňková činnost šly vedle sebe.  Navrhl usnesení ve znění: 
 
AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby v součinnosti s HK oslovilo ZS s výzvou k přípravě 
nabídky placených výukových kursů pro širší veřejnost. 
 
Kol. Randák v rozpravě nad návrhem usnesení poznamenal, že sice výzva může být 
zformulována, nicméně je otázka, co z ní bude vyplývat. 
 
Kol. Šlerka řekl, že považuje za zajímavější udělat kulatý stůl, kde by se tyto otázky 
diskutovaly. ZS mohou učit, mohou ale i spolupracovat se sotfwarovými firmami na 
vývoji aplikací, přičemž první možnost považuje za příliš laciné prodávání expertízy FF.  
Doporučil spíše navrhnout neformální setkání akademické veřejnosti nad tímto 
tématem. 



Kol. Tichý a kol. Rubáš shodně poznamenali, že je velmi důležité vyučovat i samotnou 
výuku. 

 
Usnesení č. 26: AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby v součinnosti s HK oslovilo ZS 
s výzvou k přípravě nabídky placených výukových kursů pro širší veřejnost. 
Hlasování: 13-2-2, usnesení bylo přijato. 
 
7. Vyjádření AS FF k připravované dohodě o podpoře vybraných oborů mezi 

vedením FF UK a MVČR  
 

Děkan informoval, že materiál již bez připomínek prošel vnitroresortním řízením, byl 
tedy přijat tak, jak byl předložen. Byla také již připravena předkládací zpráva pro jednání 
vlády, v tomto momentu premiér schválil zkrácené meziresortní připomínkovací řízení – 
budou se vyjadřovat pouze resorty, kterých se materiál týká. Celkově by měl být 
schválen do konce kalendářního roku. Jde o finanční podporu v celkové výši 53 milionů 
Kč, letos ještě 5 milionů, v dalších 5 letech pak 9,6 milionů Kč. 
Peníze primárně pomohou s financováním oborů, kterých se materiál týká, nicméně 
obecně pomohou celé FF. Pokud bude materiál schválen v navržené podobě, bude to 
pro FF zásadní pomoc, která jí pomůže přestát další léta. Ujistil, že bude dále 
informovat. 
 
Kol. Čermák se otázal, kterých oborů se přidělení peněz týká. 
 
Děkan vysvětlil, že dohoda se de facto týká celé fakulty, jelikož dohoda uvolní FF 
finance jinak plynoucí na dané ústavy. 
 
Kol. Strobach vznesl dvě otázky. Jak MV ČR přijímá daný projekt? Jak vypadá 
předkládací zpráva vládě? Na jednom místě materiálu se píše, že FF spolupracovala se 
zeměmi jako Írán, což představuje bezpečnostní riziko. Co se tím myslí? 
 
Dekan odpověděl, že předkládací zpráva se skládá z formální části a přílohy, kterou je 
náš materiál v nezměněné podobě. Co se týče bezpečnostních rizik, jde o argument pro 
získání daných peněz. Lektor perštiny je nyní vybírán Teheránem, fakulta nemá žádný 
vliv na to, kdo to bude, a nemáme peníze na to ho získat sami, což není standardní 
situace. Podobná situace je i u vietnamistiky – tam sice není takové riziko, nicméně 
vzhledem k MV ČR to argument je. 
 
Kol. Strobach vznesl upřesňující dotaz, zda bude mít MV ČR vliv na to, jak budou 
peníze používány. 
 
Děkan odpověděl, že nikoli. 

 
8. Různé 
 

Děkan informoval, že FF podala 8 rozvojových projektů, 4 z nich uspěly, celkový 
finanční objem je 22,3 milionů Kč. Jedná se o projekty ÚDLV, ÚGS, KANPR a KPVH. 
Nyní se ještě očekává schválení pražským zastupitelstvem, jistota bude koncem října. 
 
Děkan dále informoval, že probíhá výběrové řízení na post tajemníka FF. VŘ se účastní 
kvestor, zástupce HK, zástupce PAS, tajemník Marcolla, nyní je v polovině procesu, 
bude dále informovat. Ke jmenování tajemníka se ostatně nakonec vyjadřuje i AS. 



Děkan dále informoval, že z jednání s prorektorem Gašem vyplývá, že pokud budou 
zachovány stávající výsledky UK a bude schválen nový systém financování VaV 
v předpokládaném znění, UK získá 1,8násobek stávajících financí. Dle výsledků z roku 
2008 by si tedy UK v roce 2011 výrazně polepšila. 
 
Děkan dále informoval, že FF vydala brožuru „K čemu jsou humanitní vědy“, kterou 
chce použít jako argument v diskusi o restrukturalizaci VŠ a jejich financování. Považuje 
za vhodné, aby FF byla v pozici fakulty, která takovéto argumenty vytváří. 
 
Kol. Zajíček informoval, že souhrou změn administrativního rázu souvisejících se 
zaváděním elektronického IS došlo k tomu, že nově nastupující studenti mají často ve 
svých indexech zapsány nikoli srozumitelné názvy předmětů, ale nesmyslné 
byrokratické značky typu „PVP: skupina 1“ a podobně. Jeden předmět je navíc 
jmenován několika takovýmito značkami v závislosti na tom, zda je student 
jednooborový, nebo dvouoborový. Výsledkem je pak naprosto nepřehledná situace, a 
student je v situaci, kdy samotné vyznání se v tomto byrokratickém houští může být 
těžší než celé studium. Bylo by vhodné co nejrychleji zjednat nápravu. 
 
Děkan sdělil, že tuto problematiku s kol. Zajíčkem již řeší, jak telefonicky, tak po emailu. 
Do týdne by mělo být známo, zda a v čem je konkrétně problém a jak ho řešit. Studijní 
oddělení připravuje písemnou odpověď. 
 
Kol. Strobach se otázal, zda se chystají nějaké další kroky ve věci „Bílé knihy“. 
 
Děkan odpověděl, že v tuto chvíli nikoli. Proběhlo jednání vedení univerzity, UK 
připravila rozsáhlý připomínkový materiál a rozklad, jde o shrnutí všech argumentů proti 
„Bílé knize“. Materiál bude zaslán na MŠMT, debata bude probíhat dále, novela zákona 
bude nejspíš až na jaře. 
 
Kol. Tichý připomněl, že v červnu se mluvilo o tom, že je potřeba s kritikou přijít na 
podzim, nyní podzim už je, též volby, neplánuje se přece jen nějaká akce? 
 
Děkan upozornil, že materiál „Bílé knihy“ je kritizovatelný až po schválení rozpočtu. 
Další kroky se budou podnikat proto teprve až po schválení rozpočtu, byly vázané na 
něj, nikoli na volby. 
 
Kol. Strobach upozornil, že se od rozpočtu nedá očekávat, že by situaci nějak citelně 
zvrátil, a otázal se, zda není vhodné připravit reakci, i v souvislosti s volbami. 
 
Děkan odpověděl, že z jeho strany ne dříve, než bude schválen materiál finanční 
podpory ze strany MV ČR. 
 
Kol. Christov ukončil jednání. 

 
Zapsal:   Zajíček 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:  23.10.2008 


