
Zápis z 8. jednání Akademického senátu FF UK 12.2.2009 
 
 
 

Přítomni:  M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, J. Kalivoda, A. Klégr, M. 
Kovář, J. Kuklík, M. Lyčka, S. Rubáš, J. Šlerka, J. Bachtík, P. Brůha, A. Bříza, J. Chromý, V. 
Jáchimová, P. Píša, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, 
S. Zajíček.  
Omluveni:  P. Štogrová Jedličková, E. Lehečková, A. Skřivan, P. Zemánek, P. Beránek, T. 
Hadravová.  
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., Ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., proděkani; ing. J. Pospíchal, tajemník; K. Volná, AS UK; doc. PhDr. V. 
Švejdar, prof. PhDr. Z. Palková, doc. PhDr. O. Pilný, PhDr. P. Čermák, prof. PhDr. P. 
Wittlich, doc. PhDr. J. Buriánek, doc. PhDr. I. Ondřejová, prof. PhDr. O. Král, Mgr. J. Bárta, 
R. Valvoda. 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu 7. zasedání AS FF UK  
3. Projednání akreditačních materiálů   
4. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6  
5. Projednání návrh nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího řádu AS FF 

UK   
6. Doplňovací volba člena Inventarizační komise FF UK  
7. Různé  

 
1. Schválení programu zasedání 

 
Jednání řídil kol. Zajíček. 
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
Program jednání jednomyslně schválen (19-0-0). 

  
2. Projednání návrhu zápisu 7. zasedání AS FF UK  

 
K navrhovanému znění zápisu nezazněly žádné připomínky.  
Zápis 7. jednání byl schválen (18-0-1). 

 
3. Projednání akreditačních materiálů   

 
Děkan uvedl, že akreditační materiály lze rozdělit do dvou skupin, na materiály 
týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studia a na materiály týkající 
se doktorského studia. Zdůraznil, že se nám daří dodržovat termíny, a informoval, že 
mezi akreditačními materiály doktorského studia jsou i dvě žádosti o akreditaci 
programů v cizím jazyce, takže budou-li tyto materiály schváleny, na FF UK bude 
devět cizojazyčných programů. 
 
Usnesení č. 68: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Logika v bakalářském studijním programu Logika (prezenční, 
jednooborové studium).   
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 



Usnesení č. 69: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Logika v bakalářském studijním programu Logika (prezenční, 
dvouoborové studium).   
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 70: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Logika v magisterském studijním programu Logika (prezenční, 
jednooborové studium).   
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 71: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Klasická archeologie v bakalářském studijním programu 
Historické vědy (prezenční, jednooborové studium).   
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 72: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Klasická archeologie v bakalářském studijním programu 
Historické vědy (prezenční, dvouoborové studium).   
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 73: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Informační studia a knihovnictví v bakalářském studijním 
programu Informační studia a knihovnictví (prezenční, jednooborové studium) 
+ žádost o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia.   
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 74: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Anglická a americká literatura (prezenční, kombinované 
studium) + žádost o převedení SO z doktorského SP Filologie do doktorského 
SP Anglistika-amerikanistika. 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 75: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Anglický jazyk (prezenční, kombinované studium) + žádost o 
převedení studijního oboru z doktorského studijního programu Filologie do 
doktorského studijního programu Anglistika-amerikanistika + žádost o rozšíření 
akreditace doktorského studijního programu English and American Studies o 
studijní obor English Language (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 20-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 76: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Český jazyk v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 77: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském 
studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 



Usnesení č. 78: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Dějiny výtvarného umění v doktorském studijním programu 
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 79: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Fonetika v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 80: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Klasická filologie v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 81: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Latinská medievistika a novolatinská studia v doktorském 
studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 82: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Matematická lingvistika v doktorském studijním programu 
Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 83: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Obecná lingvistika v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium) + žádost o rozšíření akreditace doktorského 
studijního programu Philology o studijní obor General Lingvistics (prezenční, 
kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 84: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Románské jazyky v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 85: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociologie v doktorském studijním programu Sociologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 86: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky v doktorském 
studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 87: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Translatologie v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 



 
4. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6  

 
Kol. Zajíček informoval, že usnesení č. 50/6 je usnesení, v němž byl dán 
předsednictvu mandát k zahájení různých akcí ohledně financování vysokého školství 
a jeho reformy. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že část kroků již bylo možné zaregistrovat v médiích. Zástupci AS 
UK požádali vládu o stažení Bílé knihy, čímž vyvolali zájem. 4. února 2009 proběhlo 
zasedání zástupců jednotlivých AS v Hradci Králové. Primárně se zúčastnili zástupci 
humanitních oborů, ale dorazili také zástupci z MFF UK, FMK UTB ze Zlína, z Opavy, 
z Pardubic a z dalších VŠ. Souhrnem přijeli zástupci téměř všech VŠ, mimo JČU, a 
zasedání se zúčastnilo celkem asi 70 lidí. Ukázalo se, že námitky vůči BK a 
financování jsou na všech VŠ podobné. Např. UHK obdržela finance podle roku 
2007, kdy měla dva ročníky, nyní má ročníky tři, ale finance na třetí ročník již 
neobdržela. Prohlášení podepsalo 51 účastníků, mezi nimi i mnoho předsedů AS, a 
prohlášení bylo zasláno médiím, která BK a odpor k ní vzala jako téma, což je 
pozitivní. MŠMT si nás všimlo zprostředkovaně, v reakci mluvčí na prohlášení Jiřího 
Paroubka, v které stálo, že VŠ za BK stojí. V této reakci jsme byli zmíněni jako 
okrajový proud. Také byl zaslán dopis ministrovi, ale nedostalo se nám odpovědi. 
Další aktivitou je vznik webových stránek www.provzdelanost.cz, které nyní fungují 
jako neformální prostor pro komunikaci mezi jednotlivými fakultami. Pro komunikaci 
byli stanoveni tito zástupci: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., předsedkyně AS 
FF UHK, Mgr. Petr Christov, Ph.D., předseda AS FF UK, Bc. Karel Bernášek, 
místopředseda AS PdF MU. PedF UK měla schůzku s poslankyní Šojdrovou. 
Výsledkem setkání bylo rozhodnutí, že se bude konat celouniverzitní zasedání 
v Brně, jehož výstupem by mělo být vyjasnění, kdo za BK knihou stojí a kdo nikoli. 
Z nulového stupně usnesení 50/6 se tedy alespoň podařilo vytvořit problém. Práce na 
věcném záměru zákona probíhají dál, jde o to, jestli bude možné je zastavit. Závěrem 
vznesl návrh vytvořit usnesení, a tak se k celé akci jako celek připojit, protože ačkoli 
je naše stanovisko obecně známé, je třeba je také formalizovat. 
 
Kol. Zajíček informoval, že vznikla také iniciativa prof. Bouzka. 
 
Kol. Šlerka doplnil, že za názory prof. Bouzka se postavilo deset pedagogů, mezi nimi 
např. prof. Halík, doc. Karfík, PhDr. Jiřina Šiklová. Jedná se o prohlášení, v němž 
žádají ministra, aby zvážil dopad reformy na české školství. K tomuto prohlášení je 
možné se připojit individuálně. Bylo by vhodné, kdyby se připojili titulovaní profesoři, 
protože se jedná o osoby, jejichž názor má váhu. Zdůraznil, že je třeba podpořit 
odpor proti omezení samosprávy univerzit. Prohlášení je opět zveřejněno na 
webových stránkách a je na nich také uveden kontakt na prof. Bouzka. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že také FF UK se sešla s poslankyní Šojdrovou, která je kladně 
nakloněna naší iniciativě. Poslankyně Šojdrová informovala, že věcný záměr zákona 
by měl být zveřejněn do 14 dnů. 
 
Kol. Šlerka podotkl, že poslední setkání nad věcným záměrem je plánováno na konec 
dubna, což bude měsíc a půl po zveřejnění. To mu připadá velmi zajímavé. 
 



Kol. Zajíček informoval, že po zveřejnění věcného záměru by poslankyně Šodrová 
byla tím, kdo by zorganizoval kulatý stůl, kde by se sešli zástupci VŠ, iniciativy Pro 
vzdělanost, průmyslu a politici. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že text hradeckého prohlášení byl takto schválen jako kompromis. 
Razantnější byly KTF UK a HTF UK, naopak mírná byla PF UK. Dále zdůraznil, že je 
třeba schválit usnesení, a doplnil, že se v prohlášení ani jednou nevyskytuje stížnost 
humanitních fakult, jde tedy o prohlášení, které bylo akceptováno např. i přírodovědci 
a matematiky. Pokud by se ukázalo, že se AS FF jako celek nechce připojit, bylo by 
možné iniciovat individuální připojení se. Navrhl usnesení ve znění „AS FF UK se 
připojuje k prohlášení představitelů akademických senátů přijatému 4. února 2009 v 
Hradci Králové“. 
 
Kol. Kuklík vyslovil názor, že nevidí důvod, proč by se AS FF UK neměl připojit. 
Uvedl, že se k prohlášení připojila také vědecká rada UK a byla také přijata pasáž, 
kterou je rektor zavázán hájit stanovisko UK. Zdůraznil, že snahu vyvinula také 
fakultní reprezentace ve vědecké radě UK, která takovouto aktivitu nevyvíjí často. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že usnesení vědecké rady bylo razantnější. Vyslovil předpoklad, že 
z vlády nikdo neodepsal. 
 
Kol. Kuklík tento předpoklad potvrdil. 
 
Děkan informoval, že 18. února 2009 se bude konat setkání pracovní a monitorovací 
skupiny. Členové budou mít text prvních odstavců věcného záměru zákona. Může 
dojít k velmi rychlé reakci. Také informoval, že se sešli zástupci FF s některými tvůrci 
Bílé knihy a z jejich setkání vyplynulo, že ve věcném záměru kapitola o financování 
vůbec nebude zmíněna a půjde pouze o samosprávu. 
 
Kol. Tichý vyslovil dotaz, zda se zájemci mají připojovat individuálně, nebo je 
případně odkazovat na prof. Bouzka. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že ideální bude, když zájemci podepíšou obě prohlášení. 
Hradecké prohlášení by mělo být buď fyzicky na papíru, nebo v emailové podobě. Je 
také možné vytisknout podpisovou listinu, která je zveřejněna na webových 
stránkách, a poslat ji na sekretariát AS FF. 
 
Kol. Strobach vyslovil dotaz, zda se má usnesení vztahovat k celému bodu. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že ano. 
 
Kol. Strobach zdůraznil, že oceňuje aktivitu PASu FF UK, ale uvedl, že je třeba se 
zaměřit na širší akademickou obec, abychom měli podporu. Budeme-li uvažovat 
např. o stávkách, bude podpora širší akademické obce nezbytná. 
 
Kol. Zajíček navrhl modifikovat návrh usnesení kol. Šlerky z „AS FF UK se připojuje k 
prohlášení“ na „AS FF UK se připojuje k prohlášení a vyzývá akademickou obec 
k podpisu“. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že v řadách pedagogů, paradoxně oproti situaci před sedmi lety, 
nyní panuje shoda, avšak problematická je právě komunikace se studentskou částí. 



Ve věcném záměru nebude o školném zmínka, studenti nebudou schopni situaci 
domyslet. Také není moc cest, jak zajistit propagaci mezi studenty, je možné to občas 
zmínit, studenti se mohou pokusit vytvořit studentskou aktivitu. Avšak na ostatních 
fakultách, zvláště na PedF UK, jsou studenti aktivnější – aktivita vycházela především 
zevnitř. Není možné studentskou aktivitu implantovat zvnějšku. Proto by apeloval na 
Studentskou radu a na studenty v AS FF UK. 
 
Kol. Strobach vyslovil souhlas a uvedl, že pedagogická kurie je informována více. Co 
se týče studentů, není cílem pouze informovat o BK, ale i o aktivitách s ní spojených: 
v jakém směru chceme jednat, jaké jsou naše aktivity, jak probíhají jednání s dalšími 
fakultami. Proto se ve spolupráci se SR a AS FF UK pokusí iniciovat jednání mezi 
těmito dvěma institucemi. Je nutné, aby existoval někdo, kdo tyto instituce bude 
spojovat a kdo navrhne harmonogram, jak AS FF UK bude postupovat a jakými kroky 
bude informovat akademickou obec jako celek. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že řeč kol. Strobacha byla nesrozumitelná. AS FF UK 
informuje pravidelně a není vhodné, aby se z něj stalo aktivistické těleso. K akcím, 
které nyní probíhají, jsme byli dotlačeni ministerstvem, není to standardní postup. 
Bylo by dobré, kdyby se vytvořila studentská aktivita, ale nechceme žádná 
rozhodování. 
 
Kol. Strobach zdůraznil, že cílem není rozhodování. Ale pokud budeme iniciovat 
stávku, je nutné, aby došlo k navázání vztahu s akademickou obcí. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že bude navrhovat, jak navázat styk s akademickou obcí, až 
po navržení usnesení o stávce. 
 
Kol. Strobach konstatoval, že už na to bude pozdě. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že to pozdě není. 
 
Kol. Bachtík informoval, že propojení SR a AS už existuje, a to díky kol. Brůhovi. 
Spolupráce může být užitečná pro obě strany, SR má informační systém, web i 
prostředky. 

 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že informace je třeba rozšířit do studentské obce, 
protože když se rozhodneme k aktivitě, bude studentská spolupráce potřebná. Toto 
rozšíření nestihneme zařídit během týdne či čtrnácti dní. Je třeba vymyslet, jak 
budeme studentskou obec kontaktovat. 
 
Kol. Píša uvedl, že se nyní jedná především o technickou debatu, týkající se 
propagace této záležitosti. Avšak je známo, že zájem studentů na FF UK je malý, 
byly zveřejněny pozvánky na zasedání AS FF UK, ale nikdo nepřišel – laický student 
na zasedání nezavítá. Každý ze studentských senátorů jistě udělá vše, aby tento stav 
změnil, a my se pak můžeme dohodnout, jak pokračovat. Vznesl dotaz, zda by 
děkan, pokud by došlo k setkání zástupců studentů či pedagogů nad otázkou 
financování, umožnil děkanské volno. 
 
Děkan odpověděl, že děkanské volno považuje za samozřejmost, ale upozornil na 
problém s nalezením vhodného termínu, protože možná bude třeba jednat rychle. 
Navrhl dubnový, případně i březnový termín a spojení diskuse o financování s diskusí 



o věcném záměru. Dále zdůraznil, že se nyní nacházíme ve fázi, kdy je nutné 
komunikaci převést na takovou formu, aby MŠMT nemohlo couvnout. Je proto třeba, 
aby byl zveřejněn věcný záměr a pak se konala diskuse, z níž MŠMT nebude moci 
uniknout.  
 
Kol. Kuklík konstatoval, že celá záležitost má dvě části. Jednou je financování, které 
nebude řešit zákon, ale exekutiva, a druhou je návrh zákona, který rozhodne o 
podobě samosprávy. Zákon pro nás není přijatelný, proti jeho návrhu bude velká 
diskuse, která ale pravděpodobně neskončí nijak radikálně. Je možné, že bude 
vyhlášena celostátní akademická stávka. Intenzivnější akce by mohla vyvolat spíše 
záležitost ohledně financování, ta však z projednávání vypadává a je přesunuta na 
druhou polovinu roku. Také upozornil na interview s rektorem UK, kde tisk vystupoval 
provládně a pro BK, a je třeba s tím počítat. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že z jednání tvůrců BK vyplynulo, že reforma bude fungovat jen 
tehdy, bude-li tržně podpořena školným. Školné slouží jako moderátor, jako 
racionalizační prvek, který umožňuje změnu. Pokud se ze zákona vyřadí podkapitola 
financování, pak je reforma nesmyslná. 
 
Kol. Šlerka zdůraznil, že s otázkou financování je třeba počkat na zveřejnění věcného 
záměru. Je možná i varianta, že návrh nebude financování obsahovat, a tak se celá 
záležitost rozpadne na financování a na samosprávu. 
 
Kol. Strobach uvedl, že by bylo vhodné vypracovat časový plán, jak by bylo třeba 
postupovat ohledně informovanosti – letáková kampaň apod. Nic dalšího by po PASu 
nebylo požadováno. Navrhl níže uvedené usnesení. 
 
Kol. Zajíček vznesl dotaz, zda je to protinávrh proti usnesení kol. Šlerky nebo vedle 
něj. 
 
Kol. Strobach odpověděl, že jde o návrh usnesení paralelní s návrhem kol. Šlerky. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že souhlasí s rozšířením usnesení o návrh kol. Zajíčka. 
 
Návrh usnesení kol. Strobacha: AS FF UK pověřuje PAS, aby na svém 
nejbližším zasedání vypracovalo harmonogram kampaně, která by jednak 
informovala akademickou obec o navrhované formě terciárního školství a 
jednak zintenzivnila vztah AS FF UK s nejširší akademickou obcí. 
Hlasování: 6-3-13, usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 88: AS FF UK se připojuje k prohlášení představitelů akademických 
senátů přijatému 4. února 2009 v Hradci Králové a vyzývá členy akademické 
obce FF UK k podpisu tohoto prohlášení.  
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
5. Projednání návrhu nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího řádu 

AS FF UK   
 
Děkan informoval, že se k předpisům vyjádří postupně. Upozornil, že se jedná o 
výrazné změny, kterých je velké množství. Jedná se o záležitost depurace vnitřních 
předpisů. Přišel materiál od vedení UK, který nás vyzývá, abychom schválili změnu 



předpisů, jež má vest ke sladění s předpisy UK. Nejprve jsme pracovali na prvních 
dvou předpisech, které jsou nyní připraveny v mezičase. Bude také nutné jednat s dr. 
Stašou, se kterým již jednal kol. Kalivoda. Je velmi pravděpodobné, že po našich 
úpravách nám legislativní komise AS UK předpisy vrátí. 
Ohledně Statutu byla praxe taková, že se neustále pozměňovaly staré předpisy a 
nebylo pořádně jasné, co je staré a co nikoli. Nyní se jedná o nový Statut, nikoli o 
soubor změn. Pozměňování těchto nových předpisů sestávalo většinou z poznámek 
kurátorů, velká část byla na Mgr. Bártovi, který je s předpisy dobře obeznámen. Také 
jsme se snažili dr. Stašovi vysvětlit, že ne všechny změny sedí na FF UK. 
Děkan uvedl hlavní změny: 
Čl. 1. Cizojazyčný název změny je součástí statutu UK a je dán vyšším předpisem. 
Čl. 6. Je zásadní, shodli jsme se na tom, že kurátoři nemají úplně pravdu ohledně 
srovnání senátu UK se senátem FF UK. Velký senát je jiný, proto došlo ke změně z 
„funkční období senátu“ na „funkční období členů senátu“. 
Čl. 7. Týká se pravomoci AS FF UK rozhodovat o fakultních pracovištích. Fakultním 
pracovištěm je např. děkanát, kdyby ho tedy chtěl děkan zrušit, musel by to udělat se 
souhlasem AS FF UK. Souhlasili jsme s tím. 
Čl. 10. Doporučení ohledně zastupování děkana. Původně bylo uvedeno, že když 
nebude moci děkan, zastoupí jej nejstarší proděkan. 
Čl. 11. Změna ohledně komisí. 
Čl. 18. „Výnos“ děkana změněn na „opatření“ děkana. 
Čl. 21. Projasnění statutu Knihovny. 
Čl. 22. Došlo ke zkopírování univerzitního předpisu, který nebyl vhodný pro FF UK, 
proto byl změněn. 
Čl. 27. Doplnění názvů předpisů ohledně státní rigorózní zkoušky. 
Čl. 53. Změny ohledně toho, jak FF UK může získávat majetek. 
Souhrnem tedy nejde o zásadní změny týkající se fungování FF UK, nýbrž většinou o 
změny dekorativní, týkající se logického sledu. 
 
Kol. Kalivoda jakožto předseda Legislativní komise FF UK uvedl, že univerzitní 
depurační akce se rozhodla zhodnotit a sjednotit předpisy všech fakult. Akce byla 
náročná a je třeba ji ocenit. My jsme tyto připomínky obdrželi od depurátorů, kterým 
byla FF UK svěřena, a další změny byly nutné pro udržení konsistence. Schůzka s dr. 
Stašou byla neformální, ale ohledně úprav velmi obsažná. Je snad vyřešena otázka 
„věčností“ či „dočasností“ senátu FF, což je problém, který má vliv na řadu dalších 
formulací předpisů FF, a v neformální diskusi jsme prozatím prosadili náš pohled. 
Byly také diskutovány další konkrétní místa obou novelizovaných předpisů a dr. 
Staša k jejich projednání legislativní komisí AS UK potřebuje, aby materiál byl 
schválen ze strany AS FF UK. Texty novel po diskusi s legislativní komisí AS UK jistě 
dostaneme znovu k projednání, je třeba to očekávat a nebrat to jako důkaz špatně 
odvedené práce. 
 
Kol. Čermák uvedl, že v čl. 6 se píše o poměru zastoupených studentů a pedagogů 
v AS FF UK. Již při minulém zasedání AS FF UK protestoval proti tomu, aby studenti 
posuzovali výuku po obsahové stránce, protože student, který je objektem výuky, 
nemůže ovlivňovat její obsah. Toto je obdobná situace, kantoři jsou subjekty výuky, 
studenti jsou jejími objekty. Studenti nejsou schopni správně posoudit některé 
záležitosti, proto vyslovil návrh, aby bylo zvýšeno zastoupení kurie pedagogů. Může 
se stát, že kantoři nebudou přítomni, a pak bude rozhodovat studentská většina, 
která není kvalifikovaná. 
 



Kol. Radovanovič odpověděl, že bude-li se hlasovat o zásadních věcech, 
pedagogové tu zastoupeni jistě budou. 
 
Kol. Čermák zdůraznil, že to jisté není. 
 
Děkan informoval, že v čl. 6 neplánuje žádné změny. 
 
Kol. Čermák požádal, aby děkan informoval o situaci na jiných senátech. 
 
Děkan odpověděl, že dvě či tři fakulty jsou na tom podobně. Rozhodně netvoříme 
výjimku. 
 
Kol. Zajíček informoval, že AS UK má zastoupení studentů a pedagogů téměř 
rovnoměrné – jde o rozdíl pouze několika hlasů. 
 
Kol. Kuklík upozornil, že je to z toho důvodu, že v AS UK jsou reprezentována i 
pracoviště, která nemají žádné studenty. 
 
Kol. Šlerka doplnil, že právě proto je to téměř rovnoměrné a ne zcela. 
 
Děkan uvedl, že FF UK vysílá do AS UK paritní počet studentů.  
 
Kol. Čermák podotkl, že se v AS FF UK rozhoduje především o koncepci a o 
odborných záležitostech. Vznesl dotaz, zda je opravdu vhodné, aby o odborných 
záležitostech rozhodovali studenti. 
 
Děkan odpověděl, že většina studentů, kteří jsou v AS FF UK, je na doktorském 
studiu nebo na něj v průběhu svého působení v AS FF UK přestoupí. Přemýšlel již o 
tom, že by mohla být založena třetí skupina senátorů, tedy doktorandi, protože již 
nyní jde o silnou skupinu, která není výhradně studentská ani pedagogická, a funguje 
jako subjekt i objekt zároveň. 
 
Kol. Čermák navrhl, aby byla zjištěna situace na všech fakultách UK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že by bylo vhodné situaci nyní neměnit, ale případně se k problému 
vrátit. Rozhodnutí však bude záviset na studentských senátorech, které bude třeba 
přesvědčit. 
 
Kol. Kalivoda zdůraznil, že o změně nemohou rozhodovat studentští senátoři, ale 
děkan. My můžeme pouze schvalovat či neschvalovat jeho návrhy. 
 
Kol. Valvoda vyslovil podporu děkanovi. Studenti, kteří se hlásí do AS FF UK, se o FF 
UK zajímají i z jiného úhlu než z úhlu jejího dokončení, a proto jsou schopni se více 
angažovat. Také zmínil, že aktivita studentských a pedagogických senátorů nebývá 
srovnatelná, aktivita studentů bývá vyšší.  
 
Kol. Píša informoval, že v roce 2006 se o poměru studentů a pedagogů hlasovalo a 
byly možné změny, ale návrh na snížení počtu studentů nebyl přijat. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že on je, pokud ví, jediným studentem bakalářského studia mezi 
senátory, jinak všichni studují navazující magisterské nebo doktorské studium. 
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Kol. Tichý vyslovil dotaz, zda by děkan neměl zohlednit situaci, kdy by studentští 
senátoři, kteří jsou rovněž zaměstnanci, v době svého fungování v AS FF UK přerušili 
či ukončili studium. V návrhu Statutu je nyní zohledněna pouze situace, kdy by 
opustili akademickou obec. Kdyby ale pouze přerušili či ukončili studium a nebyl by 
jim rozvázán zaměstnanecký poměr, přestali by být studenty, ale zároveň by stále 
byli členy akademické obce. Mandát by jim tedy nezanikl, ačkoli byli zvoleni za 
studentskou kurii. 
 
Děkan odpověděl, že stávající situace je správná. Když jsou studenti již jednou 
zvoleni do AS FF UK, jsou jeho členy, a to je zásadní. Nechce tento bod zpřesňovat. 
 
Kol. Strobach vyslovil návrh, zda by čl. 6 odst. 9, týkající se vyvěšování informací o 
zasedání AS FF UK, mohl být rozšířen o vyvěšování i na internetových stránkách FF 
UK. 
 
Kol. Klégr uvedl, že návrh týkající se změn poměru zastoupení studentů a pedagogů 
je možné projednat v rámci kurií a s návrhem seznámit děkana. Zásadní je, zda 
děkan vůbec změny činit chce, či nikoli. Také zdůraznil, že kurie mají dvě různé 
perspektivy a je to tak správné. 
 
Děkan odpověděl, že je otevřen diskusím, ale v tomto případě, kdy již proběhlo 
mnoho diskusí, si nedokáže představit, že by situaci měnil. Návrh by tedy vzal na 
vědomí, ale ke změně by nedošlo. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že v roce 2006 snížení počtu studentů navrhoval, ačkoli byl sám 
studentem, ale usnesení nebylo přijato. Snížení by navrhoval i nyní. 
 
Kol. Kalivoda poděkoval za podnět kol. Tichého s tím, že jej dále promyslí. 
 
Kol. Volná uvedla, že dohledala poměry studentů a pedagogů v AS jiných fakult, a 
několik z nich, např. ETF, HTF, PF a lékařské fakulty, má zastoupení rovnoměrné. Na 
LF může nastat i situace, kdy je student zvolen předsedou AS. 
 
Kol. Zajíček se vyjádřil k čl. 7, 9 a 15. V čl. 7 a 9 se hovoří o „fakultních pracovištích“, 
v čl. 15 pak o „organizačních součástech FF“. Vyslovil dotaz, co znamená „fakultní 
pracoviště“, zda je to ten nejobecnější pojem a zda by nemělo být „fakultní 
pracoviště“ nahrazeno pojmem „organizační součást“. 
 
Mgr. Bárta informoval, že o této problematice rozhoduje VŠ zákon. Jedná se obecně 
o pracoviště, které zahrnuje organizační i jiné součásti. 
 
Kol. Kalivoda podotkl, že ve Statutu je uvedeno: „katedry, ústavy a další 
vědeckopedagogická pracoviště, děkanát a případně další pracoviště fakulty“, což 
implikuje „fakultní pracoviště“ jako nejobecnější pojem. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dále dotaz, zda si děkan neuzavírá možnost restrukturalizace a 
větší hierarchizace řízení fakulty, je-li ve statutu uvedeno: „Všechny tyto organizační 
součásti jsou přímo podřízeny děkanovi.“ 
 



Děkan odpověděl, že může své pravomoci postoupit dále, že je ve statutu pouze 
definována nejvyšší autorita. 
 
Kol. Zajíček nakonec vyslovil dotaz, zda by čl. 1 odst. 2 nemohl být rozšířen o název 
„Filosofická fakulta“. 
 
Děkan odpověděl, že to možné není. 
 
Kol. Chromý se vyjádřil k čl. 6 odst. 5, kde se mění „funkční období senátu“ na 
„funkční období členů senátu“, což je pozitivní, avšak vzniká problém s čl. 6 odst. 7, 
kde se hovoří o nástupu náhradníka v případě zániku členství podle odst. 6 tohoto 
článku. Vyslovil dotaz na zástupce legislativní komise a na děkana, zda současný 
stav nemůže být interpretován tak, že zvolený náhradník nastoupí na další dva roky.  
 
Děkan odpověděl, že se jedná o dobrou otázku. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že se jedná o místo, které respektuje názor depurátorů. Ke 
změnám v tomto bodě by byl ochoten i dr. Staša, ale je to jediné místo, kde jsme se 
snažili vyhovět AS UK. Sám se vyslovil pro změnu. 
 
Děkan podotkl, že i náhradník může být zvolen pouze na dva roky. Pokud bude 
vyvinuta snaha o změnu, může se nám to vrátit. Proto by statut nyní poslal beze 
změny v tomto bodě. 
 
Kol. Strobach vyslovil dotaz, zda by mohl být vysvětlen úzus zmíněný v poslední větě 
čl. 11 odst. 1. 
 
Děkan odpověděl, že v tomto bodě nejde o změnu, nýbrž o dlouhodobou a funkční 
situaci. Předseda AS FF UK je součástí rozšířeného kolegia děkana, které je spíše 
informativním orgánem.  
 
Kol. Strobach poznamenal, že z toho nyní vyplývá, že AS FF UK má právo vyslat 
člena rozšířeného kolegia děkana, který už vyslán byl. 
 
Děkan odpověděl, že právě proto je v bodu zmíněno „po dohodě s děkanem“. 
Kolegium děkana je poradním orgánem děkana, pokud by děkan jeho služby 
nepožadoval, bylo by to také v pořádku. Prozatím nenastala žádná problematická 
situace. Členem kolegia děkana se může stát i jiný člen AS FF UK než předseda. 
 
Kol. Chromý vyslovil návrh, že by se jím problematizovaná formulace mohla vyřešit 
tím, že by bylo přidáno „volební období senátu“. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že by rozpor bylo možné vyřešit odstraněním části „po zbytek 
funkčního období“. Pokud tuto část odstraníme, obsahově se nic nezmění a člen AS 
FF UK bude fungovat po dobu existence AS FF UK nebo do zániku svého mandátu.  
 
Kol. Chromý poznamenal, že pokud tato část bude odstraněna, bude zesíleno 
tvrzení, že náhradník bude zvolen na dva roky. 
 
Děkan uvedl, že stahuje změnu v čl. 6 odst. 5. 
 



Kol. Klégr uvedl, že v čl. 1 odst. 2 jsou dva pravopisné rozdíly v latinském textu 
sponze FF UK oproti současné verzi, a dále jsou rozdíly v interpunkci. 
 
Kol. Kalivoda odpověděl, že obě verze jsou správné. Zároveň konstatoval, že 
interpunkci je třeba opravit. 
 
Kol. Klégr uvedl, že je nutné, aby v obou verzích panovala shoda ohledně 
interpunkce. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil návrh, aby byl zaměněn středník za čárku. 
 
Kol. Klégr navrhl sjednotit verze v rámci UK. 
 
Kol. Píša informoval, že v čl. 11 odst. 2 je zmíněna „sociální komise“, kterou však FF 
UK nemá. Vyslovil dotaz, zda tato komise bude nově volena. 
 
Kol. Bárta odpověděl, že jde pouze o terminologickou záležitost. V univerzitní 
terminologii se „stipendijní komise“ nazývá „sociální komise“. Pokud budeme 
požadovat název „stipendijní komise“, bude nám to umožněno. 
 
Děkan uvedl, že by měla být uvedena spíše „stipendijní komise“. Zároveň vyslovil 
návrh, aby vznikla sociální komise, která by měla na starost jiné záležitosti než 
stipendia. Záležitost sociální komise bude řešena s proděkankou. 
 
Děkan shrnul dosavadní změny: 
Čl. 6 odst. 5. Věta „Funkční období členů senátu je dvouleté“ bude změněna zpět na 
„Funkční období senátu je dvouleté.“ 
Čl. 6 odst. 9. Bude rozšířen o vyvěšování i na internetových stránkách FF UK. 
Čl. 11 odst. 2. „Sociální komise“ bude změněna na „stipendijní komisi“. 
 
Mgr. Bárta vyslovil návrh, aby byla vypuštěna část „který má formu organizačního 
řádu“ čl. 21 odst. 2. 
 
Děkan vyslovil souhlas s tímto návrhem. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že by bylo vhodné zohlednit připomínky ohledně latinského textu. 
FF UK by se měla přizpůsobit ostatním fakultám, aby byly všechny verze shodné.  
Navrhl přílohu 2 případně upravit později. 
 
Děkan vyslovil souhlas s připomínkami týkajícími se úpravy latinského textu. 
 
Kol. Kalivoda upozornil, že pokud se jednotlivé verze liší, jedná se o staré materiály. 
Sám má latinský text na starosti a předává ho ostatním fakultám, proto by měl být 
text všude shodný. 
 
Kol. Klégr uvedl, že pokud jsou verze shodné, je to v pořádku. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že si není jistý, zda je možné později učinit změnu v příloze 2. 
 
Děkan odpověděl, že by zatím žádnou změnu nečinil, protože příloha 2 se může 
upravit i později. 



 
Usnesení č. 89: AS FF UK schvaluje návrh Statutu FF UK ve znění předloženém 
děkanem FF UK se zapracováním úprav podle rozpravy AS FF UK, které se 
rozhodl děkan FF UK přijmout a které jsou zachyceny v zápisu zasedání AS FF 
UK.  
Hlasování: 15-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
Děkan přešel k záležitosti Volebního a jednacího řádu AS FF UK. Byly provedeny 
revize z hlediska odkazů na předpisy UK. Změny byly uveřejněny v Poznámkách 
k návrhu VJŘ AS FF UK. 
Uvedl hlavní změny: 
Přeskupení. Žlutě jsou vyznačeny hlavní změny, a to i změny dekorativního 
charakteru. 
Čl. 2 odst. 1. Bylo vymazáno funkční období senátu. 
Technické záležitosti: úkoly volební komise, záležitost voleb, body zajišťující 
zpřesnění tajného hlasování, zajištění komunikace komisí a děkana. 
Čl. 14 odst. 16. Změněna formulace z „rozhoduje“ na „projevuje vůli“. 
Čl. 15. Upřesnění požadavků na zápis. 
Čl. 16 odst. 3. Upraveny volby předsednictva, aby mohli kandidáti kandidovat 
postupně do více funkcí. 
Čl. 20. Neshodli se s kol. Kalivodou a s Mgr. Bártou ohledně předvolebního zasedání 
senátu a předvolebního shromáždění akademické obce, proto navrhl diskusi na toto 
téma. 
 
Kol. Kalivoda jakožto předseda Legislativní komise FF informoval, že legislativní 
komise měla dvě připomínky. 
Čl. 4. Uvedena nesmyslná formulace „jinou fakultou“, ale zřejmě v tomto bodě 
nebudou možné změny, protože formulace vychází z ustanovení UK. 
Čl. 19 odst. 3. Formulace „Funkční období komisí je shodné s funkčním obdobím 
senátu“ vychází ze statutu univerzitních komisí, a proto není přesná. Změny v tomto 
bodě budou pravděpodobně možné. 
 
Děkan konstatoval, že po obsahové stránce zde problém není, proto změna bude 
možná. 
 
Kol. Kalivoda informoval, že obdržel zprávu, že čl. 4 je v pořádku. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že článek je v pořádku, je tam i poznámka č. 6, která odkazuje na 
statut UK. Jedná se o disproporci mezi studenty a akademickými pracovníky. Zatímco 
studenti mohou být ve více AS, akademičtí pracovníci nikoli. U AS UK může student 
zastupovat pouze jednu fakultu. Tento bod není možné měnit. Ohledně čl. 19. odst. 3 
je nutné vzít v úvahu, že naše komise nejsou pouze komisemi senátními. 
 
Kol. Kalivoda podotkl, že členové komisí se jimi stávají třemi způsoby: volením, 
jmenováním a z rozhodnutí děkana. 
 
Děkan uvedl, že bude doplněno „který toto sdělí senátu a děkanovi“. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil souhlas a doporučil schválení. 
 
Kol. Strobach vyslovil návrh, aby poslední věta čl. 11 odst. 2 byla doplněna o 
zveřejnění i na webových stránkách FF UK. Dále navrhl upravit průběh volební 



kampaně do AS FF UK. Děkan nesmí vystoupit 48 hodin před volbou děkana, u voleb 
do AS FF UK by se mělo zavést podobné nařízení, 24 nebo 48 hodin. 
 
Děkan uvedl, že by bylo vhodné tuto záležitost diskutovat. Poděkoval za připomínku. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že v předposlední větě čl. 15 odst. 6 by se mělo hovořit o webové 
stránce FF UK, nikoli stránce senátu. Dále vyslovil dotaz, zda chceme zabránit 
zveřejňování audiovizuálních záznamů zasedání AS FF UK, jak je to uvedeno 
v tomtéž odstavci téhož článku. Také vyslovil návrh, aby byla zrušena povinnost 
připravovat usnesení písemnou formou, jak je to uvedeno v čl. 14 odst. 4, protože 
tato povinnost je pravidelně nedodržována. 
 
Děkan odpověděl, že v čl. 15 odst. 6 budou webové stránky AS FF UK změněny na 
FF UK. Změnu ohledně zveřejňování audiovizuálních záznamů by bylo vhodné 
diskutovat. Každý je oprávněn nahlédnout do zápisu ze zasedání AS FF UK, ale není 
možné zápisy vyvěsit ve formátu mp3 na webové stránky. Není také jasné, jak by to 
bylo právně ošetřeno, může nastat situace, kdy přijdou hosté, kteří s nahrávkou a 
jejím následným vyvěšením nebudou srozuměni. Čl. 14 odst. 4 je také bodem do 
diskuse, nešlo o pozměňovaný bod. 
 
Kol. Chromý uvedl, že se dříve o zveřejnění nahrávek ze zasedání AS FF UK 
hlasovalo a on sám hlasoval pro jejich zveřejnění. Nyní si je vědom, že jejich 
zveřejnění není vhodné. Jednání jsou dlouhá, často s prázdným prostorem, např. při 
tajném hlasování, a proto by bylo nutné, aby nahrávky byly sestříhány. Bylo by také 
vhodné, aby nahrávky byly rozděleny po jednotlivých bodech, aby byla zjednodušena 
orientace v záznamu. Nahrávky také není možné uskutečnit na všech místech, na 
nichž se zasedání koná. Celá záležitost obnáší technické problémy, již nyní jsou 
nahrávky velmi nedokonalé. 
 
Kol. Kalivoda se vyjádřil k problematice usnesení. Ta sice nejsou podávána 
v písemné podobě, ale podle VJŘ AS FF UK o jejich písemnou podobu může 
předsedající požádat. Také navrhující sám by měl mít právo na předložení usnesení 
v písemné podobě. Zachoval by proto stávající znění a konečné rozhodnutí o 
předložení usnesení by nechal na předsedajícím. 
 
Kol. Píša upozornil na problematickou formulaci čl. 19 odst. 3. Vyslovil dotaz, zda 
podle stávající formulace druhé věty nemůže dojít k tomu, že by se komise nemohly 
scházet po tom, co by byl zvolen nový senát, ale ještě by nebyli zvoleni noví členové 
jednotlivých komisí. 
 
Děkan uvedl, že se tato situace týká všech komisí, kromě komise disciplinární, která 
je mimo rámec AS FF UK. Požádal o protinávrh či o návrh Mgr. Bárty, zda by 
nemohla být použita obecnější formulace. Komise je vázaná na AS FF UK, ale je 
otázkou, zda tuto vazbu omezovat na funkční období AS FF UK. 
 
Mgr. Bárta odpověděl, že je problematické navázat zvolení nových členů komisí na 
něco jiného. Tato formulace také bude nově zvolený AS FF UK vést ke zvolení 
nových členů komisí. Pokud bude AS FF UK komise požadovat, sám je zvolí co 
nejdříve. Je si vědom toho, že praxe je odlišná, ale je problematické tuto část 
formulovat tak, že funkční období jedné komise končí začátkem funkčního období 



druhé komise, protože pak by na AS FF UK nebyl vyvíjen žádný tlak, aby zvolil nové 
komise. 
 
Děkan se vyjádřil k čl. 19 odst. 3 a uvedl, že jelikož jsou komise poradními orgány, je 
v zájmu AS FF UK, aby si je zvolil co nejdříve. Sám za sebe takto postupuje, a pokud 
nastane situace, že ještě není zvolen předseda komise, obejde se bez porady. Tento 
bod je čistě senátní záležitostí. 
 
Kol. Píša vyslovil dotaz, zda není možné tento bod rozšířit o určitou časovou lhůtu, 
např. o 3 měsíce. 
 
Děkan uvedl, že tento podnět zváží. 
 
Kol. Kalivoda informoval, že komise nejsou orgány AS FF UK, ten je zodpovědný 
pouze za schválení návrhu děkana na předsedu. Komise jsou orgány sdílené 
děkanem a AS FF UK. Dále vyslovil návrh, abychom vázali zvolení komisí na 
ustavující zasedání AS FF UK, jak je to uvedeno v čl. 10. 
 
Kol. Strobach uvedl, že problémy, které jmenoval kol. Chromý, ohledně zvukových 
nahrávek zasedání, nejsou nijak zásadní. Jediným zásadním problémem by bylo 
zařízení nahrávání i v místnosti bez potřebné zvukové techniky, tuto techniku by bylo 
nutné si vypůjčit. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že v čl. 14 odst. 6 není jasné, která usnesení o jmenovitě určených 
osobách jsou zohledňována. Např. „AS FF UK vyzývá ministra školství Lišku, aby 
diskutoval“ nebo „AS FF UK podporuje Palachův týden“ – není jasné, co je přesně 
míněno hlasováním o jmenovitě určených osobách. 
 
Děkan odpověděl, že přesnější formulace by byla velmi problematická. Tato 
formulace funguje již deset let a zatím nedošlo k problému, proto by tento bod 
neměnil. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že bude-li se někdo vyzývat, pak se o něm nehlasuje. Bude-li někdo 
volen do komise, bude se hlasovat. Zdůraznil, že předpisy mají fungovat jako 
mantinely, není vhodné, aby měl každý předpis desítky stránek. Pokud budeme 
všechny formulace zpřesňovat, budou předpisy dlouhé a nepřehledné. Nyní předpisy 
fungují dobře. 
 
Děkan doplnil, že když se hlasuje o návrhu na předsedu komise, daný kandidát s tím 
souhlasí a vznikají mu tím práva a povinnosti. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že jde o formulační problém, protože pokud se vyjadřujeme ke 
jmenování do komise, nevyjadřujeme se k právům, ale pouze ke jmenování. 
 
Mgr. Bárta odpověděl, že se hlasuje o jmenovitě určené osobě. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda by nebylo možné změnit stávající formulaci za 
„jmenovitě určených osobách, pokud jim z usnesení vznikají práva nebo povinnosti“.  
 



Děkan odpověděl, že pokud sám vyjadřuje vůli jmenovat předsedu komise, je AS FF 
UK poslední institucí, která jmenování schvaluje. Jedná se o spolurozhodování o 
právech, proto jde o hlasování o osobě. 
 
Kalivoda vyslovil návrh formulace: „hlasování o osobách, k nimž se AS FF UK 
vyjadřuje v rámci svých pravomocí“. 
 
Kol. Zajíček vyslovil souhlas s tímto návrhem. 
 
Kol. Klégr uvedl, že by toto upřesnění nepřidával. 
 
Kol. Chromý uvedl, že současná verze řádu nevylučuje zveřejnění nahrávek, jen 
zveřejnění nepřikazuje. Nebylo by vhodné nutit PAS FF UK, aby se zabýval ještě 
nahrávkami.  Dále vyslovil návrh, zda by v čl. 14 odst. 6 nemělo být zmíněno, že se 
má tajné hlasování konat např. za plentou. Zmínil, že před několika lety vznikl 
problém s tajným hlasováním. 
 
Děkan se postupně vyjádřil k navrhovaným změnám. 
Čl. 14 odst. 4. Formulace týkající se usnesení v písemné podobě nebude 
pozměněna. 
Čl. 15. Formulace týkající se zveřejňování audiovizuálních nahrávek nebude 
pozměněna. 
Čl. 19 odst. 3. Navrhl úpravu „funkční období končí datem ustavujícího zasedání 
nového senátu?!“. 
Čl. 14 odst. 6. Navrhl zpřesnění formulace na základě připomínky kol. Kalivody: „o 
nichž projevuje vůli v rámci svých pravomocí, je vždy tajné“. 
 
Mgr. Bárta vyslovil návrh ponechat „jmenovitě určených osobách“ a doplnit „v rámci 
svých pravomocí“. 
 
Děkan pokračoval ve výčtu navrhovaných změn. 
Čl. 14 odst. 6. O tajném hlasování rozhoduje volební komise, současnou formulaci by 
nezpřesňoval. 
Čl. 6 odst. 1. Uvedl, že dle jeho názoru je formulace v pořádku, ale je otevřen diskusi. 
Je otázkou, zda zákaz agitace omezit na 24 či 48 hodin před začátkem voleb. Zmínil, 
že by přivítal další návrhy. 
 
Kol. Bachtík podotkl, že účast na volbách je nízká, proto by bylo vhodné nastavit co 
nejmenší prodlevu mezi agitací a samotnými volbami. 
 
Kol. Strobach vyslovil souhlas. 
 
Děkan uvedl, že agitace bude zakázána pouze v den voleb. 
 
Kol. Christov vyslovil návrh, aby byla z čl. 18 odst. 3 vyňata povinnost zasílat zápis 
z jednání jako přílohu pozvánky na zasedání AS FF UK. Jde o komplikaci pro PAS a 
zároveň není podstatné, aby zápis byl součástí pozvánky. 
 
Kol. Kalivoda odpověděl, že tato věta je pozůstatkem staré verze řádu. 
 
Děkan uvedl, že návrh kol. Christova akceptuje a shrnul celé jednání: 



Čl. 11 odst. 6. Bude doplněn o formulaci „a na internetových stránkách FF UK“. 
Čl. 14 odst. 6. Bude zpřesněna formulace na tuto verzi: „o nichž projevuje vůli v rámci 
svých pravomocí, je vždy tajné“. 
Čl. 15 odst. 6. Internetové stránky senátu změněny na internetové stránky fakulty. 
Čl. 18 odst. 3. Bude vypuštěno: „a je přílohou pozvánky na nejbližší zasedání 
senátu“. 
Čl. 19. odst. 3. Bude upravena formulace do této podoby: „funkční období končí 
datem ustavujícího zasedání nového senátu“. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil dotaz, zda existuje nějaký důvod, aby zápis z jednání PASu 
nebyl zveřejněn na webových stránkách. To v čl. 18 odst. 3 chybí. 
 
Děkan vyslovil souhlas. Čl. 18 odst. 3 bude doplněn o formulaci „na internetových 
stránkách fakulty“ a zároveň bude škrtnuta formulace týkající zápisu z jednání jako 
přílohy k pozvánce na zasedání AS FF UK. 
 
Usnesení č. 90: AS FF UK schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu AS FF 
UK ve znění předloženém děkanem FF UK se zapracováním úprav podle 
rozpravy AS FF UK, které se rozhodl děkan FF UK přijmout a které jsou 
zachyceny v zápisu zasedání AS FF UK. 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 
6. Doplňovací volba člena Inventarizační komise FF UK 

 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda jsou navržení kandidáti na tuto pozici. 
 
Kol. Píša navrhl sám sebe. 
 
Kol. Zajíček informoval, že AS není usnášeníschopný a navrhl přerušit projednávání 
tohoto bodu. 
 
Jelikož proti návrhu nezazněly připomínky, kol. Zajíček ukončil projednávání tohoto 
bodu. 

 
7. Různé 

 
Kol. Christov informoval, že se právě zúčastnil jednání pracovní komise rady VŠ, 
jejímiž členy jsou předsedové AS. Jedním z projednávaných bodů byla hradecká 
výzva, a pracovní komise rady VŠ přijala usnesení, v němž vyjadřuje podporu 
k hradeckému usnesení, a požaduje, aby jednotlivé AS projednaly toto usnesení 
v rámci svých zasedání. Mezi zúčastněnými byli mimo jiné i předsedové např. ČVUT 
nebo AVU, také nešlo pouze o zástupce humanitních oborů. 
 
Kol. Píša uvedl, že plánoval vznést dotaz na děkana a proděkana Gregora ohledně 
informačního systému, protože proděkan Gregor slíbil nějaké informace. Vyslovil 
dotaz, zda se proděkan Gregor ještě vrátí na zasedání či nikoli. 
 
Tajemník informoval, že se proděkan Gregor již nedostaví. Informoval, že 19. února 
2009 má dojít ke schůzce děkana s proděkanem Gregorem na toto téma. 
 



Kol. Volná vyslovila dotaz, zda by nebylo vhodné, aby PAS oslovilo proděkana 
Gregora a požádalo ho o vyjádření se k této záležitosti. 
 
Kol. Zajíček vyslovil návrh, že je možné dát tuto záležitost do programu zasedání. 
Dále požádal, aby do příštího zasedání byli navrženi další kandidáti na členství 
v Inventarizační komisi FF UK. 

 
 
 
 
Zapsal: Anna Maľová    
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne:   


