
Zápis z 4. jednání Akademického senátu FF UK 23.10.2008 
 
 
 

Přítomni:  M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, A. Klégr, M. Kovář, J. 
Kuklík, M. Lyčka, J. Šlerka, J. Bachtík, P. Beránek, P. Brůha,  A. Bříza, V. Jáchimová, P. 
Píša, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček.  
Omluveni:  P. Štogrová-Jedličková, J. Kalivoda, E. Lehečková, S. Rubáš, A. Skřivan, T. 
Hadravová, J. Chromý, P. Zemánek.  
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, Ph.D., proděkani; ing. J. Pospíchal, tajemník; doc. 
PhDr. V. Horčička, Ph.D., předseda SK;  prof. PhDr. J. Gabrielová, CSc.,  prof. PhDr. J. 
Opatrný, CSc.,  doc. PhDr. P. Bílek, CSc., K. Volná (AS UK). 
 
Navrhovaný program: 
 
1. Schválení programu zasedání 
2. Projednání návrhu zápisu 3. zasedání AS FF UK 
3. Projednání akreditačních materiálů 
4. Jmenování předsedy a členů Disciplinární komise FF UK 
5. Jmenování předsedy Zahraniční komise FF UK 
6. Projednání změny v Podmínkách přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 
2009/2010 
7. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen - prosinec 
2008 
8. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2008/2009 
9. Podnět doc. Bílka k financování humanitních oborů 
10. Podnět kol. Kuklíka a Dr. Hasila k prevenci infekční žloutenky 
11. Různé 

 

Kol. Christov zahájil schůzi. 

 
1. Schválení programu zasedání 

 
Kol. Zajíček upozornil na chybu v bodě č. 4 navrhovaného programu – budou jmenováni 
pouze členové a náhradníci Disciplinární komise, nikoli předseda. Navrhl proto změnu 
bodu 4 na „Jmenování členů a náhradníků Disciplinární komise FF UK“. 
  
Kol. Christov navrhl hlasovat o programu v pozměněném znění. 
 
Program jednomyslně schválen (16-0-0). 
 

2. Projednání návrhu zápisu 3. zasedání AS FF UK 
 
K navrhovanému zápisu 3. zasedání nezazněly žádné připomínky. 
 
Zápis schválen (15-0-2). 
 

3. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan uvedl, že se jedná především o prodloužení akreditace studijního oboru Hudební 
věda. Podotkl, že všechny materiály byly jak akreditačním referátem, tak studijní komisí 
doporučeny ke schválení, a poprosil o totéž i senát.  



 
Kol. Christov navrhl nejprve debatu o všech akreditacích najednou, poté hlasování. 
 
Jelikož do rozpravy nikdo nepřispěl, dal kol. Christov hlasovat o jednotlivých usneseních. 

 
Usnesení č. 28: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Hudební věda v bakalářském studijním programu Obecná teorie a 
dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).  
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 29: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Hudební věda v navazujícím magisterském studijním programu 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).  
Hlasování:  17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 30: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Religionistika v bakalářském studijním programu Filozofie 
(prezenční, dvouoborové studium). Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 31: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Egyptologie v doktorském studijním programu Historické vědy 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 32: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Iberoamerikanistika v doktorském studijním programu Historické 
vědy (prezenční, kombinované studium).  
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 33:  AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Historie/obecné dějiny v doktorském studijním programu 
Historické vědy (prezenční, kombinované studium).  
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 34:  AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Logika v doktorském studijním programu Logika (prezenční, 
kombinované studium).  
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 35: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury o 
studijní obor Hudební věda (prezenční, dvouoborové studium).  
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
4. Jmenování členů a náhradníků Disciplinární komise FF UK 

 
Děkan upozornil, že Disciplinární komise má jiné postavení než ostatní komise a že 
členové jsou voleni pouze na 1 rok. Disciplinární komise má za úkol řešit disciplinární 
prohřešky studentů. V posledních třech letech neměla důvod se sejít, přesto je nyní 
nutné zvolit komisi novou. Předsedou komise je doc. Humpál z ÚGS, je však třeba zvolit 
2 členy za kurii akademických pracovníků a 2 členy za kurii studentů. Dále se musí zvolit 
náhradníci pro případ nepřítomnosti stálých členů. Poprosil AS FF o schválení 
navrhovaných členů disciplinární komise. Za kurii akademických pracovníků byl osloven 
Doc. Županič z ÚSD a Dr. Krejčí z ČEgÚ, jako náhradníci byli osloveni Dr. Palkoska 



z ÚFaR a Dr. Mertin z KPS. Za kurii studentů byli osloveni kol. Zátka a Janota, jako 
náhradníci pak kol. Petříková a kol. Horová.  

 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. 
 
Kol. Tichý navrhl sám sebe. 
 
Kol. Radovanovič navrhl sám sebe. 
 
Kol. Christov navrhl kol. Šlerku, který souhlasil. 
 
Schválena volební komise ve složení J. Šlerka, O. Tichý, D. Radovanovič (21-0-0). 
 
Usnesení č. 36: AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradníků 
disciplinární komise ve složení navrženém děkanem FF UK. 
 
Členové: 
Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Hlasování: 21-0-0) 
PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (Hlasování: 21-0-0) 
Mgr. Ondřej Zátka (Hlasování: 21-0-0) 
kol. Sebastián Janota (Hlasování: 19-2-0) 
Náhradníci: 
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (Hlasování: 19-2-0) 
PhDr. Václav Mertin (Hlasování: 21-0-0) 
Mgr. Klára Petříková (Hlasování: 19-2-0) 
Mgr. Mirka Horová (Hlasování: 19-1-1) 
 
Usnesení bylo přijato. 

 
 
5. Jmenování předsedy Zahraniční komise FF UK 

 
Děkan konstatoval, že navazuje na předchozí zasedání, při němž nebyl zvolen kandidát 
na předsedu Zahraniční komise FF UK. Po konzultaci s proděkankou Šaldovou se tedy 
rozhodl navrhnout doc. Justina Quinna z ÚALK, z toho důvodu, že se dlouhodobě 
zapojoval do ECES a zasloužil se o zahraniční působení fakulty. Poprosil o schválení 
navrženého kandidáta. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. Dotázal se, zda může být navržena 
stejná komise jako při předchozím hlasování. Nikdo nevznesl žádnou námitku. 
 
Schválena volební komise ve složení J. Šlerka, O. Tichý, D. Radovanovič (21-0-0). 
 
Usnesení č. 37: AS FF UK nemá námitek proti jmenování doc. Justina Quinna, 
Ph.D., do funkce předsedy zahraniční komise.  
Hlasování: 20-2-0, usnesení bylo přijato. 

 
6. Projednání změny v Podmínkách přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 

2009/2010 
 
Děkan uvedl, že jde o formální záležitost, která pro něj není příjemná. V desetiletém 
horizontu jsme odkládali přijetí uchazečů kvůli pozdním maturitám na 30. 9., nyní se 
Univerzita shodla na datu 25. 9. Upozornil na to, že jelikož jde o univerzitní rozhodnutí, 



nemůže si FF UK dovolit mít jiné podmínky. Poprosil o změnu data přijetí z důvodu 
sladění s UK. 

 
Usnesení č. 38: AS FF UK schvaluje změny v Podmínkách přijímacího řízení na FF 
UK pro akademický rok 2009/2010 ve znění navrženém děkanem.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
7. Projednání návrhu výše doktorandských stipendií na FF UK pro období říjen - 

prosinec 2008 
 
Děkan uvedl, že jde o klasickou situaci týkající se stanovování stipendií. Dochází 
k úpravě dle toho, jaká je výše dotací z ministerstva a jaké má tedy fakulta k dispozici 
prostředky, a dle toho, kolik studentů momentálně v doktorském studiu fakulta má. Pro 
první ročník je to 5750 Kč, pro druhý 8200 Kč, pro třetí 8500 Kč. Upozornil na to, že tato 
čísla se ještě do konce roku mohou změnit, nyní máme 615 studentů, na které je 
napočítávána ministerská dotace. 

 
Usnesení č. 39: AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro 
období říjen - prosinec 2008.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
8. Hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2008/2009 

 
Děkan se ještě vrátil k předchozímu bodu týkajícímu se doktorských stipendií. Situace je 
nyní taková, že napočítáváme stavy, také budeme dělat prospěchová stipendia. 
Upozornil, že bude-li, co se týče stipendijního fondu nadále stejná situace, mohlo by 
další kalendářní rok dojít k navýšení doktorských stipendií z vnitrofakultních zdrojů. 
Zdůraznil, že chce podpořit doktorské studium. 
 
Děkan dále informoval, že FF má dlouhodobý záměr v konkrétních oblastech, který stále 
aktualizuje. Ve srovnání s kolegiem rektora FF připravuje velmi podrobný seznam 
aktualizací, na kterém je vidět, co se daří a v čem má naopak FF rezervy. Jmenoval ty 
body, které se daří a ty, které nikoli.  
Zdůraznil, že jednou ze základních priorit jsou akreditace studia, které souvisejí 
s přestrukturováním studia a s jeho prostupností. Konstatoval, že dosavadní kroky jsou 
relativně úspěšné a prostupnost se zvýšila. Také se nyní nabízí několik dalších variant 
prostupnosti studia, FF jedná s 1.LF a s HTF. Dále informoval o rozvoji pedagogicko-
psychologického modulu, což pro FF znamená, že může akreditovat plnohodnotné 
učitelské studium v rámci navazujícího magisterského studia. 
Přešel k záležitosti týkající se nabídky přednášek v cizích jazycích a konstatoval, že 
v této oblasti máme stále rezervy. Částečně je to kvůli přechodu na strukturované 
studium. Přestože na některých oborech, např. na Filmové vědě, se situace zlepšila, 
celkově stále máme kapacitní a finanční problémy. Vyjádřil nad touto situací 
nespokojenost. 
Dalším bodem, kterému se věnoval, byl přechod na Informační systém. Konstatoval, že 
se situace zlepšuje, minulý rok mělo se zápisem problém 23 součástí, tento rok vznikl 
problém u 15, z nichž u 8 se jednalo o vážnější záležitost. Problémy se komunikují 
s vedením a se Studijním oddělením. Zhodnotil proces jako relativně úspěšný, ale stále 
nedokončený. 
Relativně se daří záležitost týkající se CDV. Podotkl, že jde o postupný proces, nikoli o 
rychlou změnu, a že nabídka kurzů CDV stále narůstá. 
Co se týče rozvoje vědecké práce, kontroly výzkumných záměrů dopadly dobře, FF 
nemá problémy a většina problémů padá na hlavu MŠMT. 



Přešel k tématu akreditací habilitačních řízení, kde konstatoval, že až na výjimku, kterou 
tvoří fonetika, za níž jsme bojovali, ale neuspěli, jsme úspěšní. Informoval, že šlo o více 
než 30 materiálů, u nichž jsme uspěli, a vyjádřil nad tímto bodem spokojenost. 
Dále zmínil, že dochází ke změně politiky týkající se ediční činnosti FF. Ediční komise se 
nyní stává spíše pracovním orgánem než orgánem poradním. 
Ohledně výzkumných záměrů na další období dále informoval, že financování končí 
rokem 2009, s tím, že bychom financování mohli prodloužit do roku 2011/2012, ale 
v současné době nemáme žádné informace, nevíme, kdy dojde ke změně způsobu 
financování. Nyní se o tom hovoří v poslanecké sněmovně. 
Konstatoval, že vedení FF se podařilo vytvořit vnitřní předpisy, které si zadalo, ale 
zároveň doplnil, že v prosinci je nutné v rámci „depurace“ očekávat předpisy nové. 
Co se týče Knihovny FF, vyjádřil potěšení nad tím, že Knihovna již přebírá některé 
parciální knihovny, např. knihovnu anglistiky. Zároveň ale označil za neúspěšné 
záležitosti týkající se samotné stavby objektu Knihovny. Aby mohla být stavba 
dokončena, je třeba rozvázat smlouvu se současným stavitelem, není to finanční 
problém, spíše otázka času. 
Máme povolení ke stavbě 4. patra FF, máme projekty i finance, nyní je nutné vypsat 
konkurz na zhotovitele. V roce 2009 by 4. patro mělo být dostaveno, čímž bychom získali 
další prostor. 
Dále vyjádřil nespokojenost s personálním zajištěním laboratoře LVT. Uvedl, že místní 
zajištění je nyní již v pořádku, ale že tento rok bude zásadní vzhledem k zajištění 
personálnímu. 
Informoval o snaze získat nový objekt pro FF. Univerzita učinila krok odkoupením 
Krystalu, Invalidovna se připravuje, ale je nutné čekat na usnesení vlády. Konstatoval, že 
jde o dlouhodobý proces. 
Dále vyjádřil nespokojenost s podobou nových webových stránek. Podotkl, že v této 
oblasti musí dojít k mnoha změnám, že vznikne pracovní skupina, která se bude této 
záležitosti věnovat. Znovu zdůraznil, že se záležitost nepodařila vyřešit tak, jak očekával. 
Informoval, že došlo k otevření Pekařova fondu, nyní je v procesu další zpracování fondu 
Německé univerzity ve spolupráci s NK. 
Přešel k bodu rozvoje zahraniční spolupráce, kde upozornil na problémy týkající se 
kompatibility formátu s americkými univerzitami. Dále zdůraznil, že je to pro nás důležité, 
ECES nám finančně pomáhá. 
Došlo ke zjevnému posunu ohledně hostujících profesorů na FF. V loňském roce zde 
bylo dlouhodobě 10 profesorů, navíc byla vydána ročenka, v příštím roce zde bude 23 
profesorů. 
Posledním bodem, u něhož zdůraznil neúspěšnost, byl základní informační materiál 
v angličtině. Konstatoval v této oblasti velké zpoždění, materiál měl být hotov v lednu a 
nyní se jeho vydání plánuje na prosinec, s tím, že ke konci října by snad měly být hotové 
texty.  
Na závěr informoval, že na příštím zasedání AS FF se bude aktualizovat dlouhodobý 
záměr na další rok. Základní prioritou bude zajištění finanční stabilizace.  
 
Kol. Christov poděkoval děkanovi za precizní komentář a otevřel rozpravu. 
 
Kol. Čermák upozornil na staronový podnět týkající se zajištění malých a zaniklých 
oborů. Ocenil, že se objevily možnosti finanční podpory od MV ČR a vyjádřil lítost nad 
tím, že se na FF dříve vyučovala turečtina a perština, a že nyní zde již ta možnost není. 
Na FF existuje řada oborů, které nejsou vyučovány nikde jinde, proto k ní bývá 
vzhlíženo. Podotkl ale, že FF nyní nemá vždy k nabídnutí to, co by mít měla, a zdůraznil, 
že by o to měla usilovat, že by to mělo být jejím politickým cílem, odborným směřováním. 
 
Děkan odpověděl, že FF měla finanční problém s některými obory, ale že získala dotace 
a např. turkologie již byla postoupena k akreditaci. Zároveň dodal, že nyní je pro doc. 
Gombára primárním úkolem právě perština. 



 
Kol. Kuklík zmínil, že fakultní veřejnost by vítala větší informovanost ohledně finančních 
záležitostí a dostavby. 
 
Usnesení č. 40: AS FF UK bere na vědomí obsah Aktualizace dlouhodobého 
záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2008/2009.  
Hlasování: 19-0-1, usnesení bylo přijato. 

 
9. Podnět doc. Bílka k financování humanitních oborů 

 
Kol. Christov přivítal doc. Bílka a zároveň jej vyzval k představení a okomentování 
materiálu. 
 
Doc. Bílek se omluvil, že zatěžuje AS FF dalším bodem, váhal, zda má materiálem členy 
AS FF obtěžovat, ale nakonec se rozhodl, že s materiálem předstoupí protože. 
Zdůraznil, že materiál neměl být výrazem žádného sebepředvádění se nebo 
grafomanství, ale napsal jej z důvodu určité frustrace: jeho cílem bylo upozornění na 
některé problémové věci, a to na základě uvedení konkrétních čísel, která argumentaci 
podkládají. Uvedl, že v celém materiálu je jedna zásadní chyba, která také byla jádrem 
reakce pana děkana, a k níž došlo, protože je velmi nesnadné se vyznat v dosažitelných 
fiančních zprávách, které obsahují pojmy čitelné pro ekonoma, přičemž přehledná data 
finančních toků přístupná nejsou. Díky tomu došlo k chybě, protože od celkové finanční 
dotace odečetl balíček na jednotlivá pracoviště, a zbytek přisoudil děkanátu, ale 
neuvědomil si, že jsou to finance, které jdou zároveň i na jiné položky. Konstatoval, že po 
opravě chyby vypadá situace mnohem přijatelněji. Upozornil, že si uvědomuje, že je to 
jeho chyba. Zároveň ale zdůraznil, že i zbytek textu obsahuje mnoho důležitých 
argumentů, a ocenil, že pan děkan je použil ve svém článku, který se objevil v časopisu 
A2. Celý materiál chápal jako zoufalý pokus o vnitřní inventuru především na úrovni 
fakulty. Na začátku děkanovy reakce se píše, že bychom problémy neměli rozmělňovat, 
a měli bychom najít společný směr. Podotkl, že by bylo dobré tento společný směr 
tematizovat, zvláště výhled do budoucnosti, protože není možné držet úroveň výuky tím, 
že se budeme ujišťovat, že „je to docela dobré“, „děláme to dobře“. Dále uvedl, že 
z ohlasů na stánkách časopisu A2 vyplynula spousta věcí, které svědčí o tom, že taková 
fakultní inventura je nutná. Od loňského roku je financování nastaveno na počet 
studentů, ale zároveň dochází k tomu, že na některých oborech se skoro neučí, 
studentům se např. rozdá CD a na konci roku jsou z něj vyzkoušeni. Na jiných ústavech 
jsou zase studenti přijati, ale pak je jim řečeno, že mají navštěvovat přednášky na jiných 
oborech.  Proto upozornil, že problém je i „na našem písečku“, nejde jen o podceňování 
humanitních oborů. Je potřeba, aby „společný směr“ nabral obrysy konkrétního typu. 
 
Děkan odpověděl, že jde o několik věcí. Předně uvedl, že svůj článek v A2 nevnímal jako 
diskusi, ale jako doplnění článku doc. Bílka. Ve svém článku se snažil držet „společný 
směr“ alespoň v definici „máme problém“. 
Dále projevil částečný nesouhlas s tím, že model nastavuje počet studentů jako základní 
parametr. Již dříve to bylo 96%, nyní došlo ke snížení na 80%. Konstatoval, že 
k problému dojde v letech 2009 – 2012, protože již od roku 2009 bude příspěvek na 
studenta nižší, a tato léta budou obdobím, které FF bude muset překlenout, protože ještě 
nebudou nově rozdělované finance na výzkum. Může tedy dojít k tomu, že se FF stane 
masovou. 
Jako další záležitost uvedl, že se FF snaží obnovit obory, které jsou malé nebo nedávno 
zanikly. Je proto nutné se vydobýt prostředky pro FF. V letech 2009 – 2012 nastane 
překlenovací období. Příští rok se FF dostane na rozpočtovou nulu díky 10 milionům Kč, 
které získala od MV ČR. Zdůraznil, že překlenovací období je nutné zvládnout a vyjít 
z něj pozitivně. Prioritou je zajištění malých oborů a překonání překlenovacího období. 
 



Kol. Christov otevřel rozpravu. 
 
Děkan ještě informoval o včerejším (22. 10. 2008) setkání všech děkanů FF, na němž 
byla projednávána veřejná prezentace tohoto problému. Byl sepsán společný apel, který 
putuje na ministerstvo. Zdůraznil, že došlo k jednoznačné shodě ohledně materiálu, a že 
to byla další z aktivit, ke kterým v záležitosti financování humanitních oborů došlo. Dále 
uvedl, že iniciativa vzešla z FF UK, a že je nutné, aby FF UK byla v tomto ohledu 
zviditelněna. 
 
Kol. Šlerka upozornil, že jde o tři různé věci.  
Aktuálním problémem je nedostatek peněz pro FF, proto je nutné zajistit finance. 
Problémem je „jak“ finance zajistit. Vyjádřil pochybnost, zda může být v této záležitosti 
apel nápomocný. Dále uvedl, že je nutné stanovit, zda bude FF vědeckou nebo masovou 
institucí. Podotkl, že bylo nápomocné zjistit, zda bude-li FF vědeckou institucí, dojde ke 
zlepšení finanční situace. Konstatoval, že by bylo vhodné mít analýzy různých možností, 
které mohou nastat. 
Také se tázal, zda má FF i jinou než analytickou možnost, zda je možné uvažovat o 
„přímé akci“. 
 
Děkan odpověděl, že jen do roku 2011 by mělo dojít k navýšení dotací na výzkum a 
vývoj o 7 miliard. Příští rok bude mnohem problematičtější pro masové fakulty. 
 
Kol. Kuklík projevil podporu iniciativě, se kterou přišel kol. Strobach, a také apelu, o 
němž hovořil děkan. Upozornil však, že je nutné se k věci stavět čelem, a je nutné se 
ptát, co v této věci může FF jako celek udělat. Je nutné se ptát, kdy eventuálně FF bude 
výzkumnou univerzitou. Avšak má-li být takto chápána, musí ji takto vnímat i veřejnost a 
pak je nutné, aby FF prokázala svou vědeckost. Proto zdůraznil, že hlavní přípravou na 
další léta by mělo být zvýšení vědecké odborné kvality, což je ovšem záležitost 
jednotlivých oborů. Upozornil však na to, že důležitým aspektem je také motivace těch, 
kteří FF reprezentují. Vyslovil podnět ke zmapování funkčnosti jednotlivých ústavů 
z hlediska kvality. Uvedl, že FF má obory, které jsou „hvězdné“, ale existují 
pravděpodobně také obory, které mají nedostatky. Podotkl, že samozřejmě nejde o 
záležitost splnitelnou do konce roku 2009, ale uvítal by, kdyby tato záležitost byla 
zahrnuta k aktualizacím dlouhodobého záměru. Projevil obavu nad budoucí finanční 
situací. Je nutné hledat další zdroje pro vícezdrojové financování. Hledat nové sponzory 
je obtížné, ale jsou-li obory, které by se touto cestou mohly vydat, měly by toho využít. 
Jako příklad použil cestu, kterou se podařilo získat financování speciálních oborů. 
Varoval před podceňováním FF získat pro sebe finance. 
 
Kol. Kovář zmínil, že není možné si vybrat mezi výzkumnou či masovou institucí. Není 
reálné, aby byla dotována pouze věda. Je nutné, aby FF přijala strukturované studium, a 
zajistila jeho funkčnost. Konstatoval, že nemůžeme získávat finance pouze 
z doktorského studia. Uvedl, že je nutné, abychom vybalancovali počet studentů na 
bakalářském studiu a počet doktorandů. 
Dále se vyjádřil k materiálu doc. Bílka. Vyjádřil pochybnost, že by opravdu fungovala 
záležitost s CD tak, jak byla v článku popsána. Pokud k tomu dochází, pak je to 
záležitost vedení FF. Upozornil, že získává-li FF finance na studenta, není možné 
studenty omezovat a věnovat se pouze vědě. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že badatele je nutné umět i vychovávat.  Dále vyslovil pochybnost, 
zda lze FF vůbec chápat jednu fakultu, zda nejde spíše o 60 různých samostatných 
oborů. Zdůraznil, že je nutné, aby se FF sjednotila. 
 
Kol. Strobach navázal na kol. Šlerku ohledně formy protestu. Zmínil, že diskuze ohledně 
BK je poměrně formální, a že by se tedy přikláněl spíše k přímé formě protestu. Navázal 



by na dopis – výzvu, k níž došlo v červnu, a která se týkala uskutečnění fóra mezi 
filosofickými fakultami. Zdůraznil, že je třeba diskusi rozšířit z děkanského fóra na 
senátorské a později ji ještě rozšířit. Projevil přání, aby iniciativa našla ohlas i mimo FF. 
Bylo by dobré, kdyby se na tom AS FF dohodl jako celek a opravdu se scházel a jednal o 
tom, jaké kroky ve prospěch této reformy učinit. Také uvedl, že je třeba, aby se této 
reformy účastnily kurie studentů i vědeckých pracovníků.  
 
Děkan poznamenal, že setkání děkanů v Hradci konstatovalo, že jde o problém tlaku. 
V případě základních a středních škol vyvíjejí tlak rodiče. Pokud jde o VŠ, žádný takový 
tlak neexistuje. Uvedl, že nyní je financování VŠ nejslabší a je proto nutné vyvinout tlak, 
aby na sebe VŠ upozornily. Tlak je nyní pouze v rámci odborových svazů týkajících se 
ZŠ a SŠ. 
 
Kol. Čermák uvedl, že jde o záležitost poptávky. Studium na FF je poptáváno 
kontinuálně, nikoli módně. Uvedl příklad týkající se ČVUT, fakulty informatiky. Když přišly 
počítače, byla vysoká poptávka, muselo se odmítat. Tato poptávka postupně klesla, byť 
zatím nepominula úplně. Na FF je obdobná situace s angličtinou, poptávka po ní je 
vysoká, ale bohužel se to mimo detaily výrazně nepromítlo. Konstatoval, že poptávka po 
FF je dlouhodobá, ale poměrně konstantní. Zdůraznil, že je třeba hledat konstantní 
způsob výdělku, není možné si stále přivydělávat. FF nemá vazbu na průmysl a nikdy ji 
mít nebude. Na závěr položil otázku děkanovi, zda je známo, jestli by došlo ke zlepšení, 
kdyby bylo zavedeno školné. 
 
Děkan odpověděl, že by to zásadní vliv nemělo. Navíc existuje riziko, že kdyby bylo 
zavedeno školné, státní dotace by se zmenšily, takže by se objem financí nezměnil. 
Zároveň vyslovil politování, že diskuze o BK utichla a plánuje se její uzavření. 
 
Kol. Zajíček vyslovil podporu kol. Z. Benešovi ohledně toho, že je třeba, aby si fakulta 
vychovávala své bakaláře. Je iluzorní myslet si, že z „masových“ univerzit přijdou na 
navazující magisterské studium kvalitní bakaláři, s kterými pak budeme dělat vědu. 
Konstatoval, že i nyní jsou vidět zásadní rozdíly mezi absolventy bakalářského stupně na 
FF UK a na jiných univerzitách. 
 
Děkan zmínil, že vedoucím GAČR se stal prof. Matějů, což znamená, že vznikne tlak na 
projektové záležitosti, protože prof. Matějů bude fakticky disponovat s miliardami do vědy 
a výzkumu. 
 
Proděkan Gregor dodal, že kromě GAČR bude do oddělení TAČR prof. Matějů operovat 
navíc i s prostředky této agentury, v celkovém úhrnu asi s 11 miliardami Kč. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že je třeba důrazné zakročení AS UK. Konstatoval, že je nutné 
vyvinout tlak a zakročit razantněji, než pouze apelem. Uvedl, že má-li dojít ke snížení 
normativu, je nutné si určit, na které straně bude FF stát. Vyslovil pochybnost, zda budou 
v tomto ohledu děkani ostatních FF na stejné straně jako my, a podotkl, že na naší 
straně budou spíše MFF a PřF. 
 
Děkan odpověděl, že ohledně apelu nežádá schválení nebo neschválení, že pouze dává 
na vědomí. Zároveň dodal, že ohledně financování vědy na tom budou všichni děkani 
jinak, ale důležité je, že iniciativa je společná všem děkanům. Jsme tedy na stejné 
straně. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, zda není možné jednoduše říci: „Chceme tři miliardy.“ 
 
Děkan odpověděl, že Česká konference rektorů konstatovala, že do vysokého školství 
chybí 2,8 miliard Kč. Ministr získal 1 miliardu Kč a slíbil, že z vnitřních prostředků 



ministerstva získá druhou. Bude tedy o dvě více, ale stále chybí ta třetí, která chybí na 
to, aby mohli být placeni studenti, které stát slíbil platit.  
 
Kol. Kuklík vyslovil podporu iniciativě děkanů. Zároveň podpořil návrh kol. Strobacha – je 
třeba se obrátit na senáty humanitních fakult univerzity. Také vyslovil návrh, že by bylo 
dobré sestavit skupiny z řad studentů i pedagogů, které by se scházely a situaci řešily. 
Zdůraznil, že je třeba, aby se v této záležitosti angažovalo více fakult, protože by tak byl 
apel důraznější. Zároveň uvedl, že iniciativa by měla stát na straně studentů. 
 
Kol. Šlerka konstatoval, že je to záležitost pedagogů, nikoli studentů, protože těch se 
financování přímo dotýká. 
 
Kol. Z. Beneš odpověděl, že nejde o záležitost pedagogů, ale vlády. Konstatoval, že 
panuje obecné přesvědčení, že humanitní fakulty jsou „třešničkou na dortu“. Dále 
zdůraznil nutnost prolomení vztahů mezi humanitními a přírodovědnými obory. Nejde 
pouze o ekonomický tlak, ale i o tlak kulturní. 
 
Kol. Šlerka vyslovil souhlas, ale zároveň uvedl, že jde o záležitost FF. 
 
Kol. Strobach navázal na kol. Kuklíka a konstatoval, že poté, co budou formulovány 
konkrétní výhrady vůči financování a BK, pokusí se je rozšířit mezi senátory, a to nejlépe 
ještě před příštím zasedáním senátu.  
 
Kol. Bílek podotkl, že vedení fakulty by mělo formulovat strategii fungování fakulty 
v příštích letech. Uvedl, že stávající situace je velmi nejistá, a vyslovil přání, aby byla 
vypracována strategie vnitrofakultního financování. FF se dostává do situace, kdy není 
jisté, zda přijaté uchazeče dokáže odučit až do jejich promoce. Projevil obavu, že 
stávající model financování fakulty vede k tomu, že se každý ústav bude chtít zabezpečit 
bez ohledu na jiné. Bylo by vhodné, kdyby vznikla alespoň relativní předvídatelnost toho, 
co se v oblasti financování bude dít v horizontu několika let. 
 
Kol. Christov odpověděl, že existuje usnesení z 2. zasedání AS FF podobného znění. 
 
Kol. Zajíček přečetl usnesení 7/2. 
 
Děkan konstatoval, že toto usnesení zná a že v lednu 2009 bude jeho plnění předloženo 
AS FF. Potvrdil, že bude k dispozici výhled, s nímž budeme alespoň rámcově moci 
počítat. Dále uvedl, že může vypracovat i dlouhodobější strategii, vzhledem k volebnímu 
období, do roku 2010. 
 
Kol, Šlerka se omluvil, že opět přichází s tématem „přímé akce“. Je nutné, aby se FF 
zvýraznila něčím jiným než apelem. Konstatoval, že existují různé možnosti, např. 
vyvěšení banneru na školu „Zavíráme, nemáme peníze“. Veřejnost se o situaci musí 
dozvědět. 
 
Děkan konstatoval, že není možné tvrdit, že nemáme peníze ve chvíli, kdy jsme obdrželi 
50 milionů. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že tedy na banneru může být napsáno „50 milionů nestačí, 
vládo!“ 
 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že bude muset dojít k přímé akci. Zároveň konstatoval, že 
není možné ji naplánovat na zasedání, že proto bude nutné vytvořit pracovní skupiny. 
 
Kol. Čermák navrhoval učinit revizi rovnostářství mezi jednotlivými fakultami. 



 
Kol. Z. Beneš informoval, že normativy byly vytvořeny „přes jednu noc“, protože se 
zjistilo, že na moravských univerzitách je méně financí než na českých. Na základě 
tohoto došlo k provizornímu řešení, že se finance budou napočítávat na hlavu studenta. 
Bohužel toto provizorní řešení je stále v platnosti. Konstatoval, že jde o nechuť pochopit, 
k čemu jsou humanitní vědy. Zároveň uvedl, že by se ohledně výzvy přikláněl k názoru 
kol. Šlerky. 
 
Kol. Šlerka poděkoval za podporu a uvedl, že jde o nutnost získání financí z rozpočtu. 
Konstatoval, že studentská iniciativa se orientuje na BK, ale že tam je k dispozici více 
času. Ohledně rozpočtu tolik času k dispozici není. 
 
Děkan informoval, že v prvním čtení rozpočet prošel a proto je to nyní otázka 
rozpočtového výboru. Vláda už do této záležitosti nemůže zasáhnout. 
 
Kol. Tollar vznesl dotaz, zda by nebylo možné získat nikoli miliardy, ale pouze řádově 
stovky milionů pro obory s koeficientem 1,0, a tím ho efektivně zvýšit. 
 
Děkan odpověděl, že tato úvaha je logická, ale nerealizovatelná. Uvedl, že je v situaci, 
kdy je v jakékoli aktivitě týkající se rozpočtu brzděn univerzitou. Konstatoval, že i kdyby 
šlo o 200 milionů, stejně by došlo k jejich rozdělení, a koeficient by navýšen nebyl. Je 
nutné získat miliardy, které není možné získat selektivně. Aktivita musí být vyvinuta ze 
strany ministerstva, je nutná politická změna v oblasti normativu a koeficientu. 
 
Kol. Tichý vyslovil návrh vyzvat co nejširší spektrum fakult, stanovit jednodenní stávku a 
postavit se před ministerstvo. Zdůraznil, že to je jediný druh přímé akce. 
 
Kol. Strobach vyslovil souhlas s kol. Tichým, ale uvedl, že by bylo rozumné se nejdříve 
pokusit o dohodu. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, zda schvalovatelé rozpočtu jej mohou nyní měnit. Vznesl návrh, 
aby byla vytvořena výzva týkající se navýšení 2 miliard, a zaslána rozpočtovému výboru 
PSP ČR. 
 
Kol. Christov navrhl hlasovat postupně o dvou návrzích usnesení. První navrhl kol. 
Zajíček, druhé kol. Šlerka. 
 
Usnesení č. 41: AS FF UK vyjadřuje podporu Apelu Iniciativy děkanů filozofických 
fakult České republiky v souvislosti s vládním návrhem rozpočtu České republiky 
na rok 2009 a Bílou knihou terciárního vzdělávání.  
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 42: AS FF UK zavazuje PAS FF UK, aby jménem AS FF UK oslovil 
přímým dopisem členy rozpočtového výboru PSP ČR s výzvou ve smyslu: 
„Žádáme rozpočtový výbor, aby navýšil o 2 miliardy korun rozpočtovou kapitolu 
vysokého školství, jinak budou humanitní fakulty v celé ČR nuceny omezit výuku, 
případně některé obory uzavřít.“  
Hlasování: 16-0-2, usnesení bylo přijato. 

 
10. Podnět kol. Kuklíka a Dr. Hasila k prevenci infekční žloutenky 

 
Kol. Píša uvedl, že si uvědomuje, že debata o mytí rukou je banální záležitost oproti 
finanční situaci, která se doposud řešila. Zmínil však, že na toaletách dostupné mýdlo je 
nekvalitní nebo vůbec není k dispozici, a to někdy dokonce již dopoledne. 
 



Proděkan Gregor odpověděl, že poté, co se objevila kauza se žloutenkou, byla ohledně 
její vážnosti kontaktována Pražská hygienická stanice. Hygienická stanice odpověděla, 
že jde spíše o mediální kauzu, že běžný úklid a dostatek mýdla a ručníků je dostačující. 
Informoval, že byl vznesen apel na úklidovou službu, aby mýdlo a ručníky doplňovala 
kontinuálně. Existuje dáma, která by se tímto měla zaobírat, a ta mimo jiné informovala o 
tom, že navštívila pánské toalety a viděla muže s lahví v ruce. Když na stejné toalety 
přišla po chvíli, kazeta s mýdlem byla prázdná. Nejde tedy jen o nedostatek ručníků nebo 
mýdla, ale také o to, jak se s nimi zachází. Dále podotkl, že úklid je nutné financovat. 
Úklidová služba se najímá na rok a nyní se řeší, zda se bude vypisovat výběrové řízení. 
Doplnil, že se samozřejmě stále jedná se stávající úklidovou službou o zlepšení jejích 
služeb. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, zda je možné nahlédnout do stávající smlouvy nebo 
případně do připravované budoucí smlouvy. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že žádá-li on sám, pak to možné není, ale může nabídnout 
rozpis. 
 
Kol. Strobach informoval o tom, že od několika senátorů vzešla iniciativa ohledně 
ekologie, a není jisté, zda je ohledně úklidu vše v pořádku. Vznesl dotaz, zda je vůbec 
možné do přípravy smlouvy promítnout požadavky. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že promítnutí požadavku možné samozřejmě je. Je však 
třeba si uvědomit, že řešíme hranici 2 milionů korun, od toho se odvíjí „velikost“ 
výběrového řízení. 
 
Kol. Strobach vyjádřil názor, že kvalita úklidu se nemusí projevit na rozpočtu. Zároveň 
zmínil, že prioritou jsou pro ně ekologická kriteria. 
 
Proděkan Gregor vyzval kol. Strobacha, aby požadavky zaslal. 
 

11. Různé 

Děkan informoval o tom, že vláda schválila projekt na podporu financování malých 
oborů. Je k dispozici 53 milionů korun, které by měly jít na FF. Jde tedy o úspěšně 
završený proces a nyní se řeší přesun financí v rámci UK. Konstatoval, že to považuje za 
úspěch a částečné řešení akutního problému. 
 
Kol. Zajíček referoval o tématu, které bylo projednáváno na schůzi PAS. Projednávalo 
se, nakolik by bylo schůdné a zajímavé uspořádat výjezdní zasedání AS. Vznesl dotaz, 
zda by nebylo vhodné poprosit děkana, aby uspořádal výjezdní zasedání, čímž by vznikl 
dostatek času a prostoru. 
 
Proděkan Gregor konstatoval, že by muselo jít o dvoudenní zasedání. 
 
Kol. Lyčka vznesl dotaz ohledně finančního zajištění a dopadu na rozpočet. 
 
Děkan odpověděl, že by bylo nutné stanovit parametry, ale že výjezdní zasedání 
shledává reálným. Avšak konkrétní rozpis zatím připraven není. 
 
Kol. Čermák konstatoval, že dvoudenní výjezdní zasedání je pro něj luxus, který si 
nemůže dovolit. 
 
Kol. Zajíček poznamenal, že na jednu stranu to luxus samozřejmě je, na druhou stranu 
jde o efektivní způsob řešení některých záležitostí, jejichž řešení se stále posouvá. 



 
Kol. Čermák navrhl vytvořit pracovní skupinu, která zhotoví návrh a ten pak bude 
přednesen před AS FF. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že se jedná spíše právě o ty záležitosti, které by neměla řešit pracovní 
skupina. Nejde o akutní problémy, ale spíše o dlouhodobé případy. 
 
Kol. Tichý poznamenal, že kol. Zajíček by měl upřesnit, o které jde problémy. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že jde o témata financování, rozpočtů apod. I dnes se rozeběhla 
diskuze, která byla na jednu stranu velmi dlouhá, přesto stále velmi krátká. 
 
Kol. Lyčka navrhl odložit záležitost na příští zasedání AS FF, z důvodu přítomnosti 
většího počtu senátorů. 
 
Kol. Christov souhlasil a uvedl, že by toto téma bylo projednáno jako samostatný bod 
programu. 
 
Kol. Strobach zmínil, že AS FF není dostatečně popularizovaný, navrhl tento bod jako 
součást programu příštího zasedání. Informoval, že na webových stránkách nebyla 
uvedena informace o zasedání v aktualitách. 
 
Kol. Christov poznamenal, že ani po měsíci jednání s LVT se PAS FF nepodařilo získat 
přístupová práva, abychom mohli vkládat data na web bez cizí pomoci. 
 
Kol. Strobach dále požádal o to, zda by bylo možné upoutávku na webu zvýraznit. 
 
Kol. Volná se vrátila ke kauze článku doc. Bílka. Vyslovila dotaz, zda je zmíněné 
prodávání CD místo výuky záležitostí celé FF, nebo jde o výjimečnou záležitost, která 
není a nemá být standardem. Zajímala se o to, zda a jak byla situace na etnologii 
vyřešena.  
 
Děkan odpověděl, že se při rozpravě s doc. Vrhelem dozvěděl, že doc. Vrhel o celé 
situaci nevěděl. Dotyčnému pracovníkovi bylo v jeho jednání zabráněno. Dr. Tomandl již 
ve svém jednání nebude pokračovat. 
 
Kol. Christov ukončil jednání. 
 

Zapsala: Malová    
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:   


