
Zápis z 5. jednání Akademického senátu FF UK 13.11.2008 
 
 
 
Přítomni:  M. Beneš, S. Binková, P. Christov, A. Klégr, M. Kovář, J. Kuklík, E. Lehečková, M. 
Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, J. Šlerka, P. Zemánek,  J. Bachtík, P. Beránek, P. Brůha,  J. 
Chromý, D. Radovanovič, V. Strobach, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček.  
Omluveni:  Z. Beneš, F. Čermák, J. Kalivoda, A. Bříza, T. Hadravová, V. Jáchimová, P. Píša. 
Nepřítomen:  P. Štogrová-Jedličková, M. Slavík. 
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;  K. Volná (AS UK). 
 
Navrhovaný program: 
 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu 4. zasedání AS FF UK  
3. Vyjádření k návrhu jmenování Doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., členem 

Vědecké rady FF UK   
4. Projednání akreditačních materiálů   
5. Návrh na dodatečné vypsání oboru Překladatelství a tlumočnictví v přijímacím řízení 

na akad. rok 2009/2010  
6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do doktorského studia   
7. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akad. rok 2008/2009   
8. Podnět děkana FF ohledně psaní S/Z v názvu fakulty  
9. Podnět kol. Strobacha ohledně popularizace AS FF UK  
10. Vyjádření se k eventuálnímu konání výjezdního zasedání AS FF UK  
11. Různé  

 
 

1. Schválení programu zasedání  
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 
Program schválen (16-0-0). 

 
2. Projednání návrhu zápisu 4. zasedání AS FF UK  

 
Kol. Zemánek podotkl, že v zápisu byl uveden jako nepřítomen, přestože se řádně 
omluvil, a proto by měl být zařazen mezi omluvené. 
 
Zápis schválen se zapracováním připomínky doc. Zemánka (17-0-0). 

 
3. Vyjádření k návrhu jmenování Doc. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D., členem 

Vědecké rady FF UK   
 
Děkan uvedl, že tuto funkci zastával doc. Cabada ze ZČU, externista, ale z důvodu 
zaneprázdnění rezignoval. Zdůraznil, že nyní je nutné Vědeckou radu FF UK znovu 
doplnit, protože není zastoupena oblast politologie. Upozornil, že tato nezastoupenost 
může v důsledku vyvolat problémy s akreditacemi. Situace byla řešena s kolegy 
z ostatních fakult a nakonec byl navržen doc. Mareš, který je aktivní v politologii a 



působí na FSS MU Brno. Děkan uvedl, že doc. Mareš je vhodným doplnění vědecké 
rady na pozici externisty. Předložil návrh k vyjádření. 
 
Kol. Strobach upozornil, že doc. Mareš je částí veřejnosti i některými politology 
vnímán jako kontroverzní osoba, ať už vzhledem ke svému angažmá při stávce v ČT 
nebo v jiných kauzách, které se kolem něj vyskytují. Děkan uvedl, že je třeba vyměnit 
jednoho politologa za jiného, kol. Strobach vznesl dotaz, proč byl navržen právě doc. 
Mareš. 
 
Děkan odpověděl, že doc. Mareš není nijak mimořádně kontroverzní. Uvedl, že všichni 
politologové se pohybují ve veřejném prostoru, proto by situace byla stejná u všech 
kandidátů. Uvedl, že záležitost byla řešena s děkanem MU Brno a zástupci ÚPOL a 
všichni se na této volbě jasně shodli. Činnost doc. Mareše je uznávána a představoval 
by kvalitní doplnění Vědecké rady FF UK. Doc. Mareše považoval za nejvhodnějšího 
ze všech kandidátů. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. 
 
Kol. Zajíček navrhl sám sebe. 
 
Kol. Radovanovič navrhl sám sebe. 
 
Kol. Lehečková navrhla sama sebe. 
 
Schválena volební komise ve složení S. Zajíček, E. Lehečková, D. Radovanovič (20-0-
0). 
 
Návrh usnesení: AS FF UK souhlasí se jmenováním Doc. JUDr. PhDr. Miroslava 
Mareše, Ph.D. do Vědecké rady FF UK.  
Hlasování: 7-3-9, návrh usnesení nebyl přijat. 

  
Děkan konstatoval, že výsledek hlasování bere na vědomí a že při příštím jednání 
bude navržen další kandidát, pravděpodobně také z oboru politologie. 

4. Projednání akreditačních materiálů   

Děkan uvedl, že se tento bod nyní týká pouze oboru Romistika. Jde především o 
rozšíření akreditace navazujícího magisterského studia. Požádal o vyjádření se 
k tomuto návrhu a zároveň informoval, že studijní komise v této záležitosti neshledala 
žádný problém, proto by mělo schválení akreditací proběhnout v pořádku. 

Jelikož k bodu nevznikla žádná rozprava, dal kol. Christov hlasovat o jednotlivých 
usneseních. 
 
Usnesení č. 43: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Romistika v navazujícím magisterském studijním programu 
Filologie (prezenční, jednooborové studium).  
Hlasování 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 



Usnesení č. 44: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor 
Romistika (prezenční, dvouoborové studium).  
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

5. Návrh na dodatečné vypsání oboru Překladatelství a tlumočnictví v přijímacím 
řízení na akad. rok 2009/2010  
 
Děkan informoval, že již nyní jsou k dispozici materiály umožňující vypsat přijímací 
řízení a proto by se přijímací řízení mohlo konat ve standardním termínu. 
 
Jelikož k bodu nevznikla žádná rozprava, dal kol. Christov hlasovat o usnesení. 
 
Usnesení č. 45: AS FF UK schvaluje Návrh na dodatečné vypsání oboru 
Překladatelství a tlumočnictví v přijímacím řízení na akad. rok 2009/2010.  
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do doktorského 
studia   
 
Děkan uvedl, že se jedná o standardní materiál týkající se doktorského studia, který 
byl k dispozici. Upozornil, že materiál obsahuje pouze tři odlišnosti. 
První se týká přijímací zkoušky. Zmínil, že v této chvíli nelze uchazeče přijmout, pokud 
nemá školitele. Uvedl, že tato záležitost je velmi subjektivní a že někteří studenti to 
řešili se svými právníky a vzali si externího školitele, což je jedna z reálných možností. 
Bylo rozhodnuto dát situaci do pořádku. 
Dále byly vyzvány oborové rady, aby stanovily předpokládaný počet přijatých. 
Výsledné číslo pro tento rok bylo 380, což znamená, že by celkový počet doktorandů 
byl 2200, protože nyní jich je přibližně 1900. Uvedl, že tato čísla jsou téměř 
dvojnásobná než loni a že byla snaha počet doktorandů redukovat. Podotkl, že není 
možné, aby byli absolventi natolik rychlí, aby se FF dostala na výsledný počet 2000 
doktorandů. Proto byla vyvinuta snaha o úpravu. 
Poslední záležitost se týká vypisování témat. Jde o otázku do budoucnosti, zda 
požadovat striktnost nebo naopak umožnit volnost. Informoval, že byla ponechána 
volnost.  
Požádal senát o schválení. 
 
Jelikož k bodu nevznikla žádná rozprava, dal kol. Christov hlasovat o usnesení. 
 
Usnesení č. 46: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro 
akademický rok 2009/2010 do doktorského studia.  
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

7. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK na akad. rok 2008/2009  

Děkan uvedl, že se jedná o tradiční materiál. Od roku 2006 byla snaha připravit 
aktualizaci a vytyčit klíčové body, které nyní zmíní.  
Záležitost akreditací malých oborů byla několikrát projednávána. Obory, kterým 
akreditace skončila nebo které byly těsně před krachem, si nyní můžeme dovolit 
předložit k akreditaci. Tato situace se týká perštiny a albánštiny. Nyní je nutné doplnit 
personální zajištění. 



Ohledně modelového systému přijímacího řízení se nejedná o přípravu materiálu, ale 
o jeho realizaci. Nabízejí se dvě možnosti, buď všeobecné vstupní testy, nebo testy 
poznatkové. Uvedl, že právnické fakulty přestoupily na SCIO, ale že my jdeme jinou 
cestou a snažíme se realizovat nový model. 
Dále se vyjádřil k akreditaci oborů. Nejprve probíhaly akreditace bakalářských a 
magisterských oborů, nyní nastupují akreditace doktorských oborů.  Uvedl, že jde o 
několik desítek materiálů. 
Jako další bod zmínil nutnost provést vnitřní organizační změnu studijního oddělení, 
které je potřeba rozdělit na jednotlivé referáty, protože došlo k přechodu na 
strukturované studium; zároveň ale dobíhá magisterské studium. 
Děkan dále informoval, že se připravuje materiál týkající se hmotného zajištění FF na 
léta 2009–2013, v němž jsou projednávány možnosti financování studia a výzkumu a 
vývoje. Zdůraznil, že je třeba mít výhled, jak může FF fungovat v rámci financování a 
jak může fungovat ve své roli. 
Dále uvedl, že je v rámci depurace třeba změnit několik vnitřních předpisů.  
Uvedl, že k vývoji knihovny se blíže vyjádří proděkan. Konkrétním úkolem je uzavřít 
aktuální jednání a knihovnu dokončit. Vyjádřil přání tento úkol splnit. 
Ohledně realizace dostavby 4. patra hlavní budovy informoval, že finance jsou 
zajištěny. Také bude probíhat rekonstrukce místnosti č. 1, tj. prostoru nakladatelství 
Fišer. 
Dále se vyjádřil k problému činnosti LVT. Upozornil, že situace je vážná a tento úkol je 
velmi konkrétní. Doplnil, že jde o záležitost proděkana. 
Vyslovil očekávání, že v následujícím roce budou definitivně dokončeny webové 
stránky. Doufá, že tento úkol bude splněn. 
Přešel k tématu mezinárodní spolupráce a uvedl, že se rozvíjí projekt zaměřený na 
pobyt zahraničních profesorů na FF. Tento rok byl v této záležitosti intenzivní, je 
možné předpokládat, že v dalších letech bude situace obdobná. 
Posledním zmíněným bodem byl informační materiál o fakultě napsaný v anglickém 
jazyce. Texty jsou nyní v připomínkovém stavu, bude následovat překlad, verifikace a 
příprava k tisku. Informoval, že texty nebudou publikovány i v českém jazyce, protože 
jde o propagaci, která není zacílena na ČR, ale je určena pro komunikaci se 
zahraničím. 
Na závěr uvedl, že takto předložený celek aktualizace se může zdát stručnější, ale je 
to z toho důvodu, že se snažil plán zaměřit na některé složitější body, jako je např. 
stavba knihovny. Upozornil, že plán je připravován kolegiem vedení FF a že jej AS FF 
nepředkládá ke schválení, ale k diskusi. 
 
Jelikož k bodu nevznikla žádná rozprava, dal kol. Christov hlasovat o usnesení. 

 
Usnesení č. 47: AS FF UK bere na vědomí aktualizaci Dlouhodobého záměru FF 
UK na akad. rok 2008/2009.  
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 

  
8. Podnět děkana FF ohledně psaní S/Z v názvu fakulty  

 
Děkan uvedl, že byl osloven bývalým rektorem UK prof. Paloušem, aby osobně zvážil 
změnu s ohledem na tradici a původ slov. Sám konstatoval, že tato změna není nutná, 
navíc existují závažnější problémy, ale k celé záležitosti se připojil ÚFaR, tedy jelikož 
jde o záležitost Ústavu i bývalého rektora, je třeba brát návrh vážně. Zdůraznil, že se 
s návrhem neztotožňuje, avšak ctí akademický přístup a dává podnět ke zvážení. 
Zároveň upozornil, že prakticky by tato změna znamenala mnoho komplikací, a že by 
si proto návrh sám předložit nedovolil. Zmínil, že by se stejným způsobem mohlo řešit, 
zda psát „univerzita“, nebo „universita“. Opět uvedl, že je třeba brát návrh vážně a že 
považoval za slušnost jej přednést. Požádal o vyjádření se k tomuto návrhu. 



 
Kol. Skřivan vyslovil návrh záležitost ihned uzavřít. Existuje zde spousta základních 
problémů a toto jsou pouze hrátky. Kromě toho připomněl, že podle platné pravopisné 
kodifikace jsou povoleny obě varianty. Z těchto důvodůpovažuje řešení této záležitosti 
za absurdní.  
 
Kol. Christov navrhl ukončit rozpravu. 
 
Kol. Chromý vyslovil dotaz, zda není třeba návrh alespoň „vzít na vědomí“. 
 
Kol. Christov uvedl, že je záležitost zjevně považována za absurdní, a není proto třeba 
ji „brát na vědomí“. Ukončil rozpravu. 
 

9. Podnět kol. Strobacha ohledně popularizace AS FF UK  
 
Kol. Strobach konstatoval, že se pokusí shrnout zásadní body, ale že bude v podstatě 
opakovat to, co rozeslal v materiálu k navrhovanému bodu. Uvedl, že AS FF ztrácí 
návaznost na akademickou obec, což je pozorovatelné i na účasti na senátu. Je 
vzácné, objeví-li se na zasedání AS FF někdo, kdo není senátorem. Zmínil, že jedna 
z našich kritik k Bílé knize směřovala k vysokoškolské autonomii, a právě proto je 
třeba navázat vztah s akademickou obcí. Navrhuje proto realizovat jednotlivé body 
navržené v textu podnětu. Uvědomuje si, že tyto body nevyčerpávají celou škálu 
řešení, jde o jeho návrh. Podotkl, že jde o to, kolik celé záležitosti chceme věnovat 
času. Pokusil se již s některými body začít, např. vylepením plakátů nebo zasláním 
glosy do FFaktu. Domnívá se však, že by to mohlo pokračovat v režii AS FF jako 
celku. Zdůraznil první bod – pravidelné setkávání senátorů ve formě, kterou navrhoval. 
 
Kol. Christov podotkl, že bychom se měli zajímat o to, jaká je situace. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že možná ošklivě řekne, že důležitost tohoto bodu pokládá za 
stejně podstatnou jako záležitost týkající se změny s/z v názvu FF. 
 
Kol. Radovanovič podotkl, že nízká účast při volbách do AS FF by také měla být 
zohledněna. Informoval, že první bod byl řešen v rámci PAS. PAS se schází jednou 
měsíčně týden před zasedáním AS FF. Doba jednání by mohla být vyhlášena jako 
možnost, kdy by členové akademické obce mohli přijít a vznést své podněty. Tento 
návrh by mohl sloužit jako provizorní řešení, pokud se odhlasuje. 
 
Kol. Strobach odpověděl, že by to bylo možné jedině v případě, že by PAS zasedal 
pokaždé ve stejný čas a na stejném místě. Pokud to tak je, pak je toto řešení možné. 
 
Kol. Christov upozornil, že by se obával institucionalizování těchto propagačních a 
osvětových funkcí. Má-li někdo zájem o rozšiřování AS FF do širšího povědomí, může 
tak činit, ale obával by se všeho, co by se dostalo do jednacího řádu a stalo se 
pravidelnou institucionální záležitostí. Zdůraznil, že jde spíše o aktivitu jednotlivých 
členů. 
 
Kol. Zemánek projevil souhlas s tím, co bylo řečeno, ale uvedl jeden podnět, a to 
záležitost webu. Upozornil, že současný stav vyvěšování usnesení je nepřehledný. 
Také dodal, že pokud tu vyhlásíme nějaké pravidelné setkávání, bude-li se toto konat 
potřetí, budou přítomni již pouze senátoři. 



 
Kol. Zajíček informoval, že záležitost ohledně vyvěšování usnesení již byla vyřešena. 
 
Kol. Christov potvrdil, že tato záležitost byla vyřešena. Dále uvedl, že trvalý odkaz na 
stránky AS FF by měl být na některé z čelních stran webové presentace FF. Zdůraznil, 
že k tomuto tématu není třeba se dále vyjadřovat, odkaz na stránkách vyvěšen bude. 
 
Kol. Strobach uvedl, že nepředpokládal vznik žádné instituce. Zmínil, že nejde o 
záležitost setkávání se se studenty nebo učiteli. Předpokládal ochotu senátorů jako 
jednotlivců. 
 
Kol. Chromý navrhl, že jednou z možností by bylo zprovoznění blogu AS FF, který je 
již kol. Tichým připraven. Na tento blog je možné dávat výtahy z jednání i informace o 
tom, co se aktuálně děje. Tyto stránky by zároveň mohly sloužit jako fórum, kam by 
členové akademické obce mohli dávat připomínky, což by nezatěžovalo členy AS FF a 
zároveň by měli možnost se vyjádřit i nesenátoři. Obával by se toho, že otevřená 
jednání PAS by mohla sloužit některým typům lidí k „vypovídání se“. 
 
Kol. Lehečková doplnila, že otevřenost AS FF v podobě otvíracích hodin byla již 
jednou zavedena a dostavil se průměrně jeden člověk. 
 
Kol. Strobach odpověděl, že si je této skutečnosti vědom a souhlasí. Doplnil však, že 
není možné pouze zavést úřední hodiny. Je třeba členy akademické obec přimět 
k tomu, aby se vyjadřovali, pokud to potřebují. 
 
Kol. Lehečková upozornila, že by mělo jít o setkání nad tématem, nikoli o bezbřehá 
setkání. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že účast pedagogů na volbách do AS FF je asi 30 %, avšak zájem 
studentů je nulový. Upozornil, že se tedy nejedná o záležitost AS FF jako celku. Zmínil 
však, že FF UK jako celek by mohla využívat webové stránky za účelem obecné 
komunikace, nikoli pouze ohledně AS FF, ale i o tom, jak teče voda nebo kam jít na 
koncert. Upozornil na zkušenost Studentské rady s konzultačními hodinami – občas 
se někdo dostavil, ale na AS FF nikdy. Bylo by vhodné se zaměřit na koncepci webu 
tak, aby jejím prostřednictvím došlo ke sjednocení roztříštěných oborů a k jejich 
společné komunikaci. Konstatoval, že masivní letáková kampaň je zbytečná, účast 
profesorů je v pořádku, ale studentská nikoli.  
 
Kol. Strobach odpověděl, že pokud se s touto situací smíříme, pak není potřeba 
bojovat za autonomii. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že jsme zástupci, nikoli bojová jednotka. Studenti si nás volí, 
aby na zasedání AS FF nemuseli chodit. Zdůraznil, že v případě ohrožení je třeba jít 
do boje, ale standardně je běžné, že se zasedání nikdo jiný než senátoři neúčastní. 
Upozornil, že přestože kol. Strobach vyvěsil plakáty, nakonec nikdo nepřišel. Taková 
je tato instituce, není to otázka smíření se s něčím. 
 
Kol. Bachtík uvedl, že student, který kandiduje do AS FF, se zajímá o dění 
v akademické struktuře. Pak by mohla vzniknout platforma, kde by se tito senátoři 
mohli ze své autority vyjadřovat. 
 



Kol. Tichý informoval, že má-li někdo zájem o přístup k neoficiálnímu blogu, není 
problém s tím mu jej poskytnout. 
 
Kol. Šlerka podotkl, že by FF UK potřebovala internetový nástroj, který by mohl být 
celkově funkční. Zároveň uvedl, že to není záležitost AS FF a jediné, co AS FF může 
dělat, je vyzvat v této věci děkanát. Senát není sebepropagační firmou, slouží 
k zastupování studentů. Problémem je účast studentů. Před volbami byla krásná 
letáková kampaň, ale stejně přišlo málo lidí, 8 %, protože studentům jsou tyto 
záležitosti lhostejné. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že studenti na FF UK především studují a nezajímají se tolik o 
prostředí. 
 
Kol. Klégr navrhl přejít k dalšímu bodu. 
 
Kol. Strobach navrhl přejít k usnesení. Navrhl zřídit blog  jako oficiální médium AS FF 
a touto záležitostí by pověřil PAS. Mohlo by se to týkat alespoň stabilní informační 
vývěsky. 
 
Kol. Christov odpověděl, že jde o institucionalizování, a že usnesení jsou zbytečná. 
Možná je aktivita, např. dát téma na diskusní fórum, nikoli tvořit fórum oficiální. Jde o 
záležitost aktivity. 
 
Kol. Strobach přednesl návrh usnesení. 
 
Kol. Chromý vyslovil názor, že je toto usnesení zbytečné. Navrhl poslat všem členům 
AS FF odkaz na blog. Při příštím zasedání by se záležitost řešila dále. Není vhodné 
tímto problémem zatěžovat PAS AS FF. 
 
Návrh usnesení: AS FF UK pověřuje PAS projednáním oficiálního diskusního 
fóra AS FF UK a odkazu na něj na stávajícím webu FF UK.  
Hlasování: 3-7-11, návrh usnesení nebyl přijat. 

 
10. Vyjádření se k eventuálnímu konání výjezdního zasedání AS FF UK  

 
Kol Zajíček informoval, že kol. Lyčka při minulém zasedání navrhl, aby se projednání 
tohoto bodu přesunulo na toto zasedání kvůli nízké účasti členů. Ta se ale příliš 
nezvýšila. PAS však tento bod musel zařadit.  
Uvedl, že jde o to, zda by měl senát zájem o výjezdní zasedání. Z diskuse s děkanem 
vyplynulo, že konání výjezdního zasedání je reálné a nemusí být zatíženy fondy, které 
jsou životně důležité pro jiné věci. 
 
Děkan upřesnil, že záležitost apriorně neodmítá, ale je třeba věc konkretizovat. 
Nechce ji předem zavrhnout. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že zazněly argumenty proti: velký luxus, našponovaný rozpočet, a 
argumenty pro: větší prostor pro diskusi o věcech, na které na zasedáních AS FF není 
čas a na případném výjezdním zasedání bude dostatek prostoru. Např. otázky 
ohledně Bílé Knihy, financování kateder, atd. 
 



Kol. Kuklík upozornil, že zkušenost vede k tomu, že zásadní podmínkou bude 
program, který bude připraven, a závažnost toho, co v něm bude obsaženo. Teprve 
pak bude možné záležitost řešit s děkanem. 
 
Kol. Skřivan zdůraznil, že je třeba si ujasnit, jak si záležitost představujeme prakticky. 
Při současném stavu financí tam „půjdeme pěšky“. Otázkou je také, zda něco 
vyřešíme. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že jde o dvě důležitá témata, o Bílou knihu a o transformaci FF. 
Tato dvě témata řešíme dlouhodobě a vždy je následkem „výbuch“ příspěvků. Kdyby 
tyto příspěvky zazněly na jednom místě, bylo by to řešitelné. 
 
Kol. Zemánek zdůraznil, že je třeba si přesně říci, co bychom měli řešit. 
 
Ko. Zajíček odpověděl, že v červenci jsme schválili výzvu, aby děkan vytvořil 
dlouhodobou strategii a předložil ji AS FF. Vyslovil předpoklad, že AS FF bude mít 
k této strategii připomínky, které budou náplní dlouhé důležité debaty. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že má-li být strategie dlouhodobá, pak není na závadu 
dlouhodobé projednávání, zatímco výjezdním zasedáním tuto záležitost jednorázově 
vyřešíme. Také by nemělo jít pouze o záležitost AS FF, měla by být projednávána i 
Vědeckou radou a ve fakultní diskusi. 
 
Kol. Christov uvedl, že by návrh nezamítal. Konstatoval, že se nevyjadřuje k financím, 
a zdůraznil, že prostor k diskusi by opravdu byl prostorem k diskusi a nikoli pouze 
setkáváním zaměřeným na hlasování, což by mohlo být užitečné. Zásadní je, do jaké 
míry bude program předem daný. Souhlasí, že program je zcela zásadní a je věcí 
k budoucí diskusi. 
 
Kol. Kuklík navrhl, že by bylo vhodné předložit pro výjezdní zasedání konkrétní 
problémy. Vyslovil obavu, že příští rok mohou být zásadní jiné problémy, také je 
možné, že např. v dubnu již budeme v jiné situaci a bude třeba řešit jiné problémy. 
Předsednictvo by se na to mělo připravit a záležitost by měla být projednána s  
vedením FF UK, aby výjezdní zasedání naplnilo očekávání. 
. 
 

11. Různé 
 
Kol. Christov informoval, že PAS bylo pověřeno posláním dopisu parlamentu, což bylo 
dnes (13. 11.) ráno učiněno a členům bylo adresně zasláno znění tohoto dopisu. 
Konstatoval, že tento bod byl splněn. 
 
Kol. Šlerka doplnil, že dopis byl odeslán dnes, zítra bude doručen, poté jej obdrží ČTK 
a v závěru bude odeslán do velké senátní konference s výzvou, že to mohou doplnit.  
 
Děkan informoval o dvou záležitostech. 
Ohledně výzvy děkanů vznikla diskuse s rektorem, ten činnost podpořil. Důsledkem je, 
že se zítra na ministerstvu bude konat diskuse o humanitních vědách a o Bílé knize. 
Informoval, že pozvání na tuto diskusi obdržel minulý čtvrtek (6. 11.) a po 
kontaktování ostatních děkanů zjistil, že žádnému jinému děkanovi toto pozvání 
zasláno nebylo. Není mu známo, co konkrétně bude předmětem diskuse, spíše 



očekává, že ministr konstatuje, že o humanitních vědách není možné diskutovat. 
Uvedl, že o záležitosti bude blíže informovat. 
Dále informoval vedoucí základních součástí o financích z MV ČR, které jsou na cestě 
z MŠMT na Univerzitu, z níž by měly být postoupeny na FF UK. Proces probíhá 
bezproblémově. 
 
Proděkan Gregor reagoval na podnět kol. Kuklíka, který zazněl na minulém zasedání 
AS FF. Kol. Kuklík interpeloval vedení fakulty ohledně aktuálního stavu dostavby 
centrální knihovny. Proděkan Gregor původně plánoval o situaci formálním způsobem 
informovat PAS, ale protože došlo k posunu s 1. Českou stavební a on byl dohodnut 
s děkanem, že bude podávat nejnovější informace, materiál nezaslal, ale má ho již 
téměř hotový s sebou. Stačí pouze provést menší úpravy, případně doplnit komentář, 
a zaslat ho AS FF. Uvedl, že jsme dosud nebyli schopni vypsat konkurz na nového 
dodavatele, nyní se tato situace změnila a řízení již vypsat můžeme. Z hlediska 
technické rozpracovanosti stavby i finančního zajištění tedy lze předpokládat, že 
projekt bude dokončen. Poté přečetl vypracovaný materiál. 
Po přečtení materiálu doplnil, že do současné doby bylo zaplaceno přibližně 20 
milionů Kč a ještě zbývá částka 7 milionů 200 tisíc Kč. 3 miliony 960 tisíc Kč tvoří 
faktury, které jsme zadržovali, abychom vyvíjeli tlak na 1. Českou stavební, zbylá 
částka do 7 milionů 200 tisíc Kč je předmětem vzájemné dohody, je v ní zahrnut ušlý 
zisk, který po nás 1. Česká stavební může požadovat. Ujistil, že tato částka bude 
přibližně o 2 miliony Kč nižší, protože se pravděpodobně ukáže, že nám 1. Česká 
stavební dluží finance a zároveň budou na staveništi „nedodělky“, které se budou 
strhávat. 
 
Děkan doplnil, že jde o situaci k dnešnímu dni, nyní se podepisuje dorovnání. 
Finanční pokrytí příštího roku se nám podařilo zajistit pomocí MFČR. Důležité je, že 
definitiva částky se blíží 27 milionům Kč, finance tedy budeme muset doplnit 
prostředky MŠMT. 
 
Kol. Chromý informoval o jednání ediční komise v novém složení. Byly projednány 
zásady ediční politiky a jednací řád ediční komise. Materiály byly velmi dobře 
zpracovány a zazněly pouze dílčí připomínky. 10. 12. 2008 bude materiál schválen a 
bude k dispozici. 
 
Kol. Radovanovič upozornil, že mnoha doktorandům nepřišlo stipendium včas, ale 
s třítýdenním zpožděním. Částka sice není vysoká, přesto však tvoří podstatnou část 
osobního rozpočtu. Vznesl dotaz, proč tato situace nastala, popř. proč nebyli 
doktorandi včas informováni. 
 
Proděkan Jakubec uvedl, že jde o nepříjemnou záležitost, informace pro doktorandy 
byly vyvěšeny na webu, ale nikoli v předstihu. Tento problém souvisí s počtem 
přijatých. Obě záležitosti řeší jeden člověk, který nemohl dodržet časové termíny. 
Zmínil, že stipendium je v tomto měsíci vypláceno pouze druhým nebo třetím rokem, 
dříve bylo jeho zasílání posunuté. Informoval, že Komerční banka již částku proplatila, 
Česká spořitelna ji proplatí v nejbližší době. 
 
Děkan doplnil, že celkový počet doktorandů činí problém i školitelům. Jedná se o 
administrativní problém, proděkan Jakubec se snaží tuto situaci v co nejkratší době 
vyřešit. 
 
Proděkan Jakubec informoval, že se také ne všichni studenti dostavili k zápisu 
v určené době, nebo se dostavili na poslední chvíli. Tím se celá situace posouvá, 
dochází k tomu, že osoba, pod níž tato záležitost spadá, pracuje i doma, což 
samozřejmě není v pořádku. Zdůraznil, že pokud by bylo možné využít doktorandy při 



zadávání dat do počítače, rád by této možnosti využil. Za nastalou situaci se omluvil, 
ale také upozornil, že nebylo reálné, aby bylo 20. 10. vše v pořádku. Dále zmínil, že 
nejde o apel na děkanát, ale na členy oborových rad. 
 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že pokud je situace, k níž došlo, předem očekávatelná, je 
třeba studenty informovat. 
 
Proděkan Jakubec odpověděl, že problematické je množství studentů. 
 
Děkan doplnil, že větší informovanost je zásadní, ale že do jisté míry byla situace 
neodhadnutelná. 
 
Kol. Šlerka konstatoval, že situace je totožná se situací loňského roku, kdy v jednom 
z počátečních měsíců došlo k něčemu podobnému. Neřešily se administrativní 
záležitosti, ale doktorandy postihlo informační vakuum. Také zdůraznil, že v případě 
těchto záležitostí je třeba informovat předem. 
 
Proděkan Jakubec odpověděl, že pokud se někdo zeptal, informaci dostal. Studentům 
se vychází vstříc i mimo úřední hodiny. Uznal oprávněnost výtky, ale zároveň uvedl, 
že jde také o fyzické možnosti. 
 
Kol. Strobach uvedl, že je zbytečné řešit situaci, která se již udála. Je třeba se zaměřit 
na to, jak se dá situace řešit do budoucna. Zdůraznil, že není možné argumentovat 
tím, že situace byla neočekávatelná, když víme, že k nárůstu doktorandů došlo. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že návrh řešení situace již zazněl. 
 
Proděkan Jakubec doplnil, že návrh řešení také musí být schválen AS FF a 
jednotlivými odděleními. 
 
Děkan informoval, že jde o informace, které oddělení vědy buď má, nebo nemá 
k dispozici. Pokud nemá, není možné je postupovat. Jedna konkrétní síla to nezvládla, 
a jelikož jde o několik na sobě závislých kroků, nastane-li někde zdržení, zpomalí se i 
další kroky. 
 
Proděkan Jakubec dodal, že 13. 10. vyplácení stipendia ještě nebylo připraveno. 
 
Kol. Tichý zmínil, že informace byly vyvěšeny předem, jen byly obtížně přístupné. 
Uvedl, že by bylo vhodné informace posílat emailovou cestou. 
 
Kol. Šlerka podotkl, že jde opět o záležitost webových stránek. Děkanát nemá 
možnost zasílat emailovou cestou informace všem. Je třeba tento problém řešit. 
 
Kol. Zemánek vyslovil návrh, aby bylo v diskusi slovo udělováno předsedou. 
 
Kol. Christov ukončil jednání. 

 
 
 
 
 
Zapsala: Anna Maĺová    
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:   


