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Zápis z 9. jednání Akademického senátu FF UK 12.3.2009 
 
 
 
Přítomni:  Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, A. Klégr, M. Kovář, M. Lyčka, S. 
Rubáš, J. Šlerka, A. Skřivan, P. Zemánek, P. Beránek, A. Bříza, P. Píša, D. Radovanovič, H. 
Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, M. Ulvr, S. Zajíček.  
Omluveni:  M. Beneš, P. Štogrová Jedličková, J. Kalivoda, T. Hadravová, J. Chromý, M. 
Slavík, V. Strobach. 
Nepřítomni: J. Kuklík, E. Lehečková, J. Bachtík, P. Brůha. 
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; PhDr. Vít Dovalil 
Ph.D., prof. PhDr. Hana Gladková, CSc. 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu 8. zasedání AS FF UK 
3. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6  
4. Projednání akreditačních materiálů   
5. Doplňovací volba člena Inventarizační komise FF UK 
6. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2009 – 2010 
7. Informace o stavu SIS k únoru 2009 
8. Různé 

 
Kol. Christov zahájil 9. jednání AS FF UK a omluvil se za pozdě doručené pozvánky na 
zasedání. K pozdnímu doručení pozvánek došlo z důvodu dovolené pí Ničové. Zároveň však 
uvedl, že pozvánky byly včas vyvěšeny na internetových stránkách. Dále přivítal kol. Michala 
Ulvra, jenž nahradil kol. Jáchimovou, která přerušila studium. 
 

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

  
2. Projednání návrhu zápisu 8. zasedání AS FF UK  

 
Kol. Christov uvedl, že byly zapracovány připomínky kol. Lyčky a kol. Kalivody. 
Hlasování: 15-0-1, zápis 8. jednání AS FF UK byl schválen. 

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

 
Kol. Christov informoval, že se jedná o usnesení, které zavázalo PAS FF UK 
k aktivitám týkajícím se komunikace s MŠMT ohledně reformy terciárního vzdělávání, 
resp. nového vysokoškolského zákona. V současné době MŠMT vyvíjí aktivity, jež 
jsou vyprovokovány právě jednáním vysokých škol. Minulý týden se také na MŠMT 
konala tisková konference, která byla snahou reagovat na aktivity vysokých škol. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že se v průběhu zasedání ještě jednou přihlásí ke slovu 
s nejaktuálnějšími informacemi. Nyní se k prohlášení, které vzniklo na zasedání 
univerzit a vysokých škol v Hradci Králové, hlásí 9 univerzitních a 14 fakultních 
senátů, např. senát MU v Brně či UP v Olomouci. Minulý týden měla být zveřejněna 
první verze návrhu věcného záměru zákona, avšak nedošlo k tomu a byly zveřejněny 
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pouze úpravy. Kol. Šlerka dále informoval, že obdržel od anonymního odesílatele 
tajnou nultou verzi návrhu, a pokud MŠMT v nejbližší době nezveřejní tu svou, 
rozešle tuto všem. Na MŠMT se objevila verze, která obsahuje změny verze první 
vůči nulté, a tak by mělo být možné dát dohromady celý záměr. Také se ozval 
sekretariát MŠMT a příští týden by se mělo konat setkání děkana, proděkana a PAS 
s ministrem Liškou a náměstkem ministra Růžičkou. 
 
Kol. Christov upozornil, že dosud není známé místo konání schůzky. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že Hradecké prohlášení má zatím z FF UK 230 podpisů, KTF 
získala podpis kardinála Vlka. Došlo k tomu, že jsme narušili mediální obraz, že je 
vše v pořádku. Nyní záleží na dalším vývoji. Mělo by dojít ještě ke třem jednáním a 
na konci dubna by měl být zveřejněn oficiální návrh věcného záměru zákona. Poté by 
měl následovat dvouměsíční prostor pro debatu a v červenci by měl věcný záměr 
postoupit do vlády. V nulté verzi návrhu věcného záměru je např. uvedena hlava 
XXII, v níž stojí, že senát a správní rada mají hlasovat dvakrát, a pokud se 
neshodnou, platí rozhodnutí správní rady.  Pokud by ke změnám nedošlo, byl by 
zřejmě svolán sněm všech univerzit, a to pravděpodobně v Karolinu. 
 
Kol. Christov informoval, že AS FF UK a vedení FF UK také komunikuje s rektorem, 
kancléřem a předsednictvem univerzitního senátu. 
 

4. Projednání akreditačních materiálů    
 
Děkan uvedl, že jde o dva typy akreditací. První část materiálu je pokračováním 
doktorských akreditací, kterých zbývá ještě asi 33. Další část se týká bakalářského a 
navazujícího magisterského studia. Všechny materiály prošly studijní komisí bez 
připomínek. 
 
Usnesení č. 91: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Didaktika konkrétního jazyka v doktorském studijním 
programu Filologie (prezenční, kombinované studium).   
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 92: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Germánské jazyky a literatury v doktorském studijním 
programu Filologie (prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 93: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Slovanská filologie se změnou názvu studijního oboru na 
Slovanské filologie v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, 
kombinované studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 94: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Andragogika v doktorském studijním programu Pedagogika 
(prezenční, kombinované studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 95: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Východoevropská studia se specializací: rusistika, 
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ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v bakalářském a navazujícím 
magisterském SP Filologie (prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 96: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o změnu názvu 
bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Indologie (Indická 
studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, tamilština na studijní 
obor Indologie. 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

5. Doplňující volba člena inventarizační komise 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na tuto pozici. 
 
Kol. Píša navrhl sám sebe. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. 
 
Kol. Zajíček navrhl kol. Christova. 
 
Kol. Radovanovič navrhl sám sebe a kol. Zajíčka. 
 
Hlasování: 15-0-1, komise ve složení Christov, Radovanovič, Zajíček byla schválena. 
 
Kol. Šlerka do projednávání tohoto bodu vstoupil s aktuálními informacemi. Hovořil 
s kancléřem a dozvěděl se, že včera v šest hodin večer byl ministerstvem rozeslán 
oficiální návrh věcného záměru zákona. Tento návrh byl doprovázen dopisem, že je 
možné jeho obsah konzultovat se zástupci, kteří byli vysláni na jednání. Dále uvedl, 
že rektor je ochoten návrh věcného záměru zákona konzultovat s akademickou obcí. 
Ohledně změn v návrhu informoval, že dochází ke změnám řízení na vysokých 
školách, Rada pro terciární vzdělávání je zrušena a správní rady jsou jmenovány 
ministrem ze jmen, jež jsou navržena senátem, bývalou správní radou a rektorem. 
Dále také přibyla část o financování, která je ovšem určena spíše k podrobnějšímu 
čtení. Na závěr podotkl, že byl zvolen místopředsedou AS UK, takže bychom měli být 
blíže informacím. 
 
Hlasování: 15-0-1, 1 hlas neplatný, členem Inventarizační komise byl zvolen kol. 
Píša. 
 

6. Návrh výše poplatků spojených se studiem na akad. rok 2009 – 2010. 
 
Děkan uvedl, že jde především o čtyři body, které se pokusí srovnat s verzí 
z minulého roku. 
Zahraniční studium. Rozdíl je dán pouze vyšším koeficientem několika oborů, proto 
nedošlo ke změně. 
Poplatek za další studium. Jednalo se o částku pod 2000 Kč, nyní došlo k mírnému 
zvýšení, ale stále jde o symbolickou částku. 
Studium v cizím jazyce. Oborů, kterých se to týká, není mnoho. Diskuse směřovala 
k tomu, že poplatky byly příliš vysoké, my však navrhujeme zůstat u minulého 
snížení, a to 110 000 Kč za rok u bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programů a 70 000 Kč za rok u doktorských studijních programů.  
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Přijímací zkoušky. Jedná se o stále diskutované téma, oproti minulému roku došlo ke 
dvěma změnám. Jednak již nyní bylo podáno 90 procent přihlášek elektronicky, proto 
navrhujeme zrušit rozdíl mezi poplatkem za papírovou a za elektronickou přihlášku, 
jednak došlo ke snížení částky za přihlášku u dvouoborů, protože v těchto případech 
je nutné si podat dvě přihlášky. Za jednu přihlášku navrhujeme poplatek 300 Kč, 
celkově tedy 600 Kč. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že čísla vždy vycházejí z informací, které nám 
předává rektorát, a my se musíme pohybovat v mezích určených MŠMT. U prvního 
bodu jsme žádali o schválení částky rektorát. Celkově je situace limitována tím, co je 
možné v rámci UK učinit v daném akademickém roce. 
 
Kol. Čermák vyslovil dotaz, zda se studium v cizím jazyce týká pouze studia 
v anglickém jazyce, nebo se jedná i o jiné jazyky. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že Hudební vědu je možné studovat v německém 
jazyce, Fonetiku ve francouzském. Jsou také obory, které je možné studovat zároveň 
v anglickém i ve francouzském jazyce. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz, zda je možné přijmout studium v jakémkoli cizím jazyce. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že to možné je, pokud daný obor projde akreditací. 
 
Děkan uvedl, že se jedná především o to, kdo bude v daném jazyce chtít studovat. 
Ale jde pouze o otázku akreditací, žádná omezení nejsou. 
 
Usnesení č. 97: AS FF UK schvaluje návrh výše poplatků ve znění předloženém 
děkanem fakulty. 
Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato. 

 
7. Informace o stavu SIS k únoru 2009 

 
Děkan uvedl, že jde o tři hlavní body. 
Rozvaha ve struktuře. Požadoval ji ještě dříve, než AS FF UK začal požadovat 
informace. Proběhlo dlouhé jednání o SISu se studijním oddělením. Stávající situace 
je taková, že rektorát potřebuje plnit povinnosti, které jsou dány smlouvou s firmou 
Erudio, a fakulta zároveň potřebuje plnit povinnosti své. Fakulta tak s firmou Erudio 
komunikuje jen nepřímo a problémy jsou řešeny s neznámým adresátem. 
Personální problematika. Je nutné obsadit pozici, která by prostředkovala mezi 
studijním oddělením a LVT a je potřeba, aby osoba zastávající tuto pozici byla znalá 
studijních předpisů i SISu. Např. jsme z rektorátu dostali informaci, že nemáme 
uveden profil absolventa v anglickém jazyce. Dřív to nebylo potřeba, nyní je to 
pravidlo, protože to musí být uvedeno na dodatku k diplomu. Bez personálního 
zajištění nebude možné stávající situaci úspěšně řešit. 
Depurace. V pondělí 16.3.2009 budou zveřejněna pravidla pro organizaci studia a 
bude třeba do nich SIS zakomponovat. Existují různé návrhy a je nutné vymyslet 
vhodné řešení. 
 
Proděkan Gregor informoval, že společně s proděkankou Gillernovou navštíví 
kancléře. Také uvedl, že se shodli, že není úplně jasné, na čí straně je chyba ohledně 
komunikace, protože zřejmě dochází k neporozumění z toho důvodu, že jednotlivé 
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části (student, studijní oddělení, LVT, Erudio) mluví různými jazyky. Proto je před 
schůzkou s kancléřem sjednána schůzka s Erudiem a na této schůzce bude třeba 
některé věci vyjasnit. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda naplnění obsahu věty „Protože výuka předmětů 
neprobíhá u všech předmětů jednotlivě (předměty pod různými kódy jsou vyučovány 
v jednom čase a na jednom místě), byly v lednu základní součásti FF UK vyzvány 
k doplnění a úpravě předmětů v databázi pro akademický rok 2008/2009“ bude mít za 
následek to, že pouze Erudio převede své problémy na jednotlivé katedry a katedry 
budou muset přizpůsobit svůj způsob výuky tomuto systému. 
 
Proděkanka Gillernová odpověděla, že v současné době je v SISu zavedeno kolem 
12 000 předmětů. Když se např. Latina změní na Latinu pro germanisty, vznikne pro 
tento předmět nový kód, a proto je v současné době v SISu takové množství 
předmětů a kódů. Některé z těchto předmětů se vyučují, některé ji dávno ne. Proto je 
vyvíjena snaha SIS vyčistit a toto vyčištění musíme udělat my, nikoli Erudio. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že to je jeden problém – neukončování vypsaných předmětů. Ale 
druhým problémem je to, že je na FF UK běžné, že na jednom místě v jednom čase 
jeden člověk vyučuje více předmětů, resp. více kódů, což je zavedený a vyhovující 
úzus, který by neměl být změněn jen kvůli SISu. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že by stávající situace měla být zachována, ale zároveň 
je třeba ji komunikovat se SISem. Buď tyto předměty nerozvrhovat, nebo je 
rozvrhovat každý v rámci jiného předmětu. Hlavní myšlenkou je ovšem pročištění. 
 
Děkan odpověděl, že není možné, aby se studium přizpůsobovalo SISu. Je to služba 
a ta se musí přizpůsobit nám. Problém je v již zmíněné komunikaci – FF UK 
nekomunikuje s Erudiem přímo, a to je situace, která se musí změnit. 
 
Proděkanka Gillernová podotkla, že pokud SIS funguje pro dalších 12 fakult, 
neznamená to, že musí fungovat i pro tu naši. Proto je důležitá komunikace mezi FF 
UK a Erudiem. V tomto bodu je však třeba se opřít o smlouvu, aby nám tuto 
komunikaci umožňovala. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, zda již existují časové plány týkající se SISu a zda již např. 
v září 2009 bude SIS alespoň částečně fungovat. Dále požádal o více informací 
k bodu týkajícímu se přípravy elektronické verze Karolinky, např. vysvětlení, co 
přesně je jazyk CML. 
 
Děkan odpověděl, že podrobnější informace může dodat. Co se týče časového 
přehledu, ten je možné připravovat teprve až bude obsazena pozice prostředkovatele 
mezi LVT a studijním oddělením. V současné době časové rozvržení není možné 
odhadnout. 
 
Proděkan Gregor zdůraznil, že obsazení dané pozice se řeší přímo v těchto dnech. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že dle dokumentu „je třeba průběžně kontrolovat a aktualizovat 
zadávání elektronických studijních plánů“, avšak nyní studijní plány v SISu nefungují. 
Tuto situaci není možné vyřešit pouhým kontrolováním. 
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Proděkanka Gillernová odpověděla, že aktualizace studijních plánů musí proběhnout 
na základě komunikace jednotlivých kateder a SISu. Druhou stránkou je ovšem to, 
aby studijní plány fungovaly pro studenty, a na to je také třeba obsadit již zmiňovanou 
pozici člověka znalého studijních předpisů i SISu. Představa je nyní taková, že v SISu 
bude studijní plán, který bude úřednice moci kontrolovat. 
 
Děkan podotkl, že si jednotlivé podněty zapisuje a tyto budou zohledněny. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že má-li být Karolinka pouze výstupem ze SISu, musí nejprve SIS 
fungovat. 
 
Kol. Píša vyslovil dotaz ohledně komunikace LVT, kantorů a studentů, zda je možné 
řešit, že někteří pedagogové do SISu nezapisují, ať už z důvodu špatného zapsání 
studentů nebo kvůli jejich nedůvěře v SIS. Vznesl dotaz, zda jsou v tomto bodě 
plánována nějaká opatření. Dále uvedl, že není jasné, co je míněno případným 
zapisováním atestací do SISu zpětně. Vyslovil dotaz, zda bude nějakým způsobem 
řešen zápis se studenty, kteří nastoupili 2003 – 2006, tedy těmi studenty, kteří nemají 
zápis do SISu povinný. Případně zda se bude konat nějaká hromadná akce přepsání 
„plachet“ do SISu. 
 
Děkan odpověděl, že probíhá průběžný tlak na zapisování, ale nelze jej zesílit 
žádným opatřením. Strukturálně se bude daný problém řešit tím, že bude SIS 
obsažen v pravidlech pro organizaci studia, kde dosud nebyl. Pokud jde o hromadnou 
akci zapsání, tato není vzhledem k velikosti FF UK možná, reálné je pouze postupné 
zapisování. I např. zapsání dodatků k diplomům trvá velmi dlouho, a právě dodatky 
k diplomům jsou nyní prioritou. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že je v jakémkoli případě možno se obracet na 
studijní referentky. 
 
Kol. Zdeněk Beneš informoval, že při zkoušení si zapisuje studenty, kteří zkoušku 
absolvovali. Avšak poté otevře SIS a studenti v kursu zapsaní nejsou, protože ho již 
absolvovali dříve. Zapisování atestací do SISu bude fungovat teprve až bude 
fungovat SIS. 
 
Kol. Radovanovič uvedl, že chtěl zmínit totéž, co kol. Píša. Dále vznesl dotaz, zda je 
možné vyjasnit vztah mezi studenty a studijními referentkami. Je nutné, aby student 
věděl, co má mít zapsáno apod., tj. co je jeho povinnost, aby nevznikaly problémy 
mezi studenty a studijními referentkami.  
 
Děkan odpověděl, že co se týče vztahu, budou nastavena přesná pravidla. Často 
docházelo k případům, kdy studijní referentka požadovala po studentovi něco, co 
dělat neměl, či dokonce nemohl. Jedná se o obsáhlý. 
 
Kol. Tichý vznesl dotaz, zda budou nějakým způsobem řešeny paralelní kursy, resp. 
předměty, které jsou realizovány paralelními kursy, jež je třeba limitovat počtem 
studentů. Je to obecný problém, některé katedry využívají Moodle, některé si zavedly 
svůj vlastní informační systém, další tuto situaci řeší papírovou metodou, a tak 
vlastně dochází k dublování SISu. Model na to v SISu je. 
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Děkan odpověděl, že pokud bude situaci možno řešit technicko-systémově, bude 
samozřejmě řešena. V SISu může být model, ale neznamená to, že musí být funkční. 
 
Kol. Tichý podotkl, že je to pravděpodobně navázáno na rozvrhy. 
 
Kol. Lyčka vznesl dotaz, který pravděpodobně souvisí s konstrukcí SISu, a týká se 
vypisování termínů zkoušek. Pokud se student ke zkoušce nedostaví, není možné jej 
sankcionovat, a pokud se ke zkoušce nedostaví polovina studentů, nebude možné 
pak vypisovat další termíny. Dotázal se, zda tato situace bude v SISu nějak řešena. 
 
Děkan odpověděl, že se tato tématika řešila na kolegiu děkana, ale vzniká problém, 
že každý návrh na řešení narazí na zkušební řád univerzity. Nyní probíhá snaha 
vymyslet takové pravidlo, které bude v souladu se zkušebním řádem univerzity, ale 
pokud bude neúspěšná, bude muset dojít ke změně univerzitního řádu. 
 
Kol. Zajíček konstatoval, že ve studijním a zkušebním řádu je přímo napsáno, že 
takové chování není sankciované. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že se tyto případy nemusí sankcionovat, nýbrž 
alespoň zaznamenat. 
 
Kol. Lyčka odpověděl, že záznam nevyřeší problém s kapacitou, která bude 
vyčerpána nepřišedšími studenty. Záznam v tomto ohledu nemá váhu. 
 
Děkan odpověděl, že právě toto byla jedna z variant. Pokud student nepřijde, vyčerpá 
jeden ze svých termínů. Problém je, že pokud nepřijde třikrát, my jej nesmíme dle 
studijního a zkušebního řádu oklasifikovat známkou „neprospěl/a“. 
 
Kol. Píša uvedl, že problematické je zaznamenávání atestací u zahraničních stáží. 
Studenti Erasmu absolvují kursy, které si musí zaznamenat konkrétně, ačkoli ve 
studijním plánu mají např. Specializační seminář. Ve výsledku si student tyto kursy 
zapisuje, ale reálně na ně nechodí. 
 
Děkan odpověděl, že tuto záležitost bere jako podnět. Zároveň však zdůraznil, že 
student by si měl ještě před výjezdem se svým koordinátorem domluvit, jaké 
předměty splní, a ne to řešit po návratu. 
 
Kol. Píša podotkl, že student může předměty měnit. 
 
Proděkanka Gillernová odpověděla, že by to neměl být problém, že si zažádá o jejich 
uznání. 
 
Kol. Píša vyslovil souhlas s proděkankou Gillernovou, že si student zažádá o uznání 
předmětů, avšak zdůraznil, že i přesto si student musí zapsat konkrétní Specializační 
seminář. 
 
Proděkanka Gillernová vyslovila domněnku, že si jej student zapsat nemusí. 
 
Kol. Tichý informoval, že obdržel tutéž informaci jako kol. Píša. Jedná se o problém 
Dodatku k diplomu, kde musí být uvedeny semináře, které student absolvoval. 
Nabízejí se dvě řešení: buď na Dodatku k diplomu budou uvedeny předměty, které 
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student reálně neabsolvoval, nebo tam bude uveden např. „Kurs Erasmus“. Je také 
možnost realizovat to pokaždé novým kursem. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že tato situace je zřejmě neřešitelná, protože student 
dostává uznaný kurs, který je zde ve studijním plánu. 
 
Kol. Tichý zdůraznil, že se tyto kursy obsahově neshodují. 

 
8. Různé 

 
Kol. Christov vyslovil návrh týkající se změny termínu příštího zasedání. 9. dubna 
2009 se na MU v Brně bude konat Konference o postavení humanitních oborů, na 
kterou jsme obdrželi pozvánky, a bylo by tedy vhodné, abychom se jí mohli zúčastnit. 
Proto navrhl změnu termínu zasedání z 9. dubna 2009 na 16. dubna 2009 a 
zdůraznil, že jedním z bodů tohoto zasedání bude zveřejnění informací o této 
Konferenci. 
 
Kol. Kovář vznesl dotaz, zda se v této době nebude konat zasedání Vědecké rady. 
 
Děkan odpověděl, že se zasedání Vědecké rady sice koná, ale bude možné 
realizovat obojí. 
 
Hlasování: 17-0-0, změna harmonogramu byla vzata na vědomí. 
 
Kol. Šlerka vystoupil s nejnovějšími informacemi ohledně Hradeckého prohlášení. 25. 
března 2009 v 16:00 se bude konat velké setkání předsednictev akademických 
senátů jednotlivých fakult UK, senátu UK a rektora. Tématem tohoto zasedání bude 
reforma vysokého školství a návrh věcného záměru zákona. Na tomto setkání bude 
možné tlumočit veškeré připomínky. 
 
Děkan informoval, že 25..března 2009 se také bude konat zasedání Asociace 
děkanů, kde dojde k diskusi s ministrem Liškou, poté bude následovat diskuse 
ohledně výzkumu a vědy s náměstkem Růžičkou a diskuse o vývoji humanitních věd. 
Dále uvedl, že obdržel rozpis vnitřního financování  v rámci UK a oproti minulému 
roku došlo k navýšení o 13 milionů Kč. Tato změna se samozřejmě projevila i na 
jiných fakultách, u některých fakult se rozpis snížil. Stávající informace nejsou 
konečné, jedná se pouze o návrh a situace se bude řešit na kolegiu rektora. 
 
Proděkan Gregor doplnil, že pokud se konečný rozpočet nebude radikálně lišit od 
rozpisu, budeme předkládat vyrovnaný rozpočet. 
 

 
 
 
 
Zapsal:   Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 16.4. 2009  


