
Zápis z 10. jednání Akademického senátu FF UK 16. 4. 2009 
 
 
 
Přítomni:  M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, A. Klégr, J. Kuklík, M. 
Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, J. Šlerka, P. Štogrová Jedličková, P. Zemánek, P. Brůha, A. 
Bříza, H. Šůrová, J. Chromý, P. Píša, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, V. Tollar, M. 
Ulvr, S. Zajíček. 
Omluveni:  J. Kalivoda, E. Lehečková, J. Bachtík, P. Beránek, T. Hadravová, M. Kovář, O. 
Tichý.  
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; doc. PhDr. V. Horčička, Ph.D., PhDr. 
P. Kodymová, PhDr. M. Příhoda, doc. PhDr. J. Pelikán, CSc., V. Jáchimová 
 
Navrhovaný program: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Projednání návrhu zápisu 9. zasedání AS FF UK 
3. Projednání akreditačních materiálů   
4. Projednání výroční zprávy FF UK za rok 2008 
5. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6 
6. Projednání univerzitního návrhu „Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého 

školství“ 
7. Různé 

 
Kol. Šlerka zahájil 10. zasedání AS FF UK a informoval, že zasedání nebude ze zdravotních 
důvodů vést kol. Christov, nýbrž on sám. 
 
1. Schválení programu zasedání 
 
K navrhovanému programu zasedání nezazněly žádné připomínky. 
Hlasování: 17-0-0, program byl schválen. 
 
2. Projednání návrhu zápisu 9. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Šlerka informoval, že byly zapracovány připomínky kol. Lyčky. 
Hlasování: 17-0-0, zápis 9. jednání AS FF UK byl schválen. 
 
3. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan informoval, že všechny materiály již prošly akreditačním referátem a byly schváleny. 
Podrobněji se vyjádřil ke dvěma materiálům: informoval, že magisterské studium Srovnávací 
jazykovědy je standardně tříleté, takže daný akreditační materiál je naprosto běžný, a dále 
že u Jihovýchodoevropských a Východoevropských studií se jedná o pokračování 
slavistických akreditací. 
 
Doc. Pelikán se vyjádřil k akreditacím slavistických materiálů. Rozšíření navazujícího 
magisterského studijního programu Filologie o jednooborové studium 
Jihovýchodoevropských studií a jednooborové i dvouoborové studium Východoevropských 
studií je dalším krokem v úpravách studijního plánu bývalé slavistiky. Nyní se rozvíjí 
disciplíny, které musely být v bakalářském studiu umenšeny. Materiál předpokládá rozdělení 
magisterského studia do dvou větví: na lingvistickou větev, kde více prostoru získalo studium 
staroslověnštiny, a na větev literárně-historickou, která je ovšem stále filologickým studiem, a 



proto je zde kladen více důraz na dějiny a teorii literatury než na historickou část, které je 
věnován prostor v bakalářském studiu. 
 
Usnesení č. 98: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Srovnávací jazykověda v navazujícím magisterském studijním 
programu Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové 
studium).   
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 99: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociální práce v navazujícím magisterském studijním programu 
Sociální politika (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové 
studium).   
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 100: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor 
Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové studium).   
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 101: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor 
Východoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové studium).   
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 102: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor 
Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium).   
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 103: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latina 
(prezenční forma, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium).   
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 104: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociální práce v magisterském studijním programu Sociální politika a 
sociální práce (prezenční forma, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium, 
na dostudování studentů).   
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Projednání výroční zprávy FF UK za rok 2008 
 
Děkan informoval, že Výroční zpráva má textovou i tabulkovou část. Původním záměrem 
bylo zachování stručnosti textu, ale nakonec je text poměrně rozsáhlý, aby do něj mohlo být 
zakomponováno vše potřebné. Rok 2008 byl v mnohém zlomový, zvláště z hlediska kritické 
situace v oblasti financování. Dostali jsme se na kritickou mez a tento stav byl projednáván 
vedením FF UK i AS FF UK. Celou situaci se však podařilo stabilizovat, FF UK skončila ve 
ztrátě 2,2 milionů Kč, což je možno považovat za úspěch. Dále se vyjádřil k jednotlivým 
bodům výroční zprávy. 



 
Oblast studia. FF UK s výjimkou Psychologie přijímala studenty již pouze na strukturované 
studium, takže proces strukturování je již zakončen. S politováním dále informoval, že 
pětileté magisterské studium Psychologie nebude nyní akreditační komisí schváleno, proto 
bude třeba strukturovat i Psychologii. K tomuto kroku uvedl, že jej považuje za chybný, ale 
není možné nalézt jiné řešení. 
 
Reakreditace. U reakreditací došlo k zásadním změnám u doktorských studijních oborů, ale 
dle zpráv z reakreditační komise je vše již 8 let bez problémů schvalováno, takže tento bod 
je v pořádku. 
 
Zákon o terciárním vzdělávání. Je ve výroční zprávě zmíněn, protože zaujal velmi 
významnou roli ve vzdělávání. 
 
Věda. Děkan uvedl, že vznikají kritéria metodiky hodnocení výzkumu a vývoje. Se stávajícím 
stavem nemusíme souhlasit, ale jedná se o významný posun a FF UK se tak může rozvíjet. 
 
Vyvíjí se také ediční činnost, co se týče monografických publikací. 
 
Připomenutí 50 let existence Českého egyptologického ústavu. 
 
Obsaženy jsou materiály týkající se ekonomiky a financování, s nimiž souvisí záležitost 
modelu financování. I přes obtížnou situaci v oblasti financování FF UK v roce 2008 
investovala největší prostředky do akvizic publikací. 
 
Knihovna. V průběhu celého roku 2008 probíhala komunikace s původním zhotovitelem. Ke 
konci roku došlo k rozvázání smlouvy s tímto zhotovitelem a na příští týden je vypsáno nové 
výběrové řízení. 
 
Pekařův fond. Pekařův fond byl 20 let uzavřen a nyní se podařilo jej zpřístupnit akademické 
veřejnosti. 
 
Prostorová situace. Tato záležitost je velmi problematická. FF UK tuto situaci řešila dočasně 
prostřednictvím pronájmů, ale tato aktivita byla shledána hraniční, co se týče finančních 
možností, takže se v této oblasti nic nového nechystá. Dnes také proběhlo setkání 
s rektorem, s nímž byla mimo jiné řešena i tato situace. Byla iniciována smlouva mezi 
Národní knihovnou a FF UK a využití prostor Národní knihovny je záležitostí horizontu 4 let. 
 
Kol. Šlerka konstatoval, že výroční zprávu schvaluje AS FF UK. 
 
Kol. Zemánek  upozornil, že oproti předchozím rokům zpráva neobsahuje pasáž o struktuře 
zaměstnanců a průměrných platech v jednotlivých kategoriích. Dotázal se, zda by tato část 
neměla být do zprávy doplněna a dále vyslovil dotaz směrem k plénu, zda by AS FF UK 
neměl trvat na jejím doplnění do výroční zprávy, protože se jedná o důležitou a tradiční část. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že část týkající se struktury zaměstnanců a příjmů bude 
zahrnuta do Výroční zprávy o hospodaření FF UK. 
 
Děkan potvrdil, že tato záležitost bude převedena do Výroční zprávy o hospodaření FF UK, a 
zdůraznil, že se jedná pouze o strukturování materiálů. 
 



Proděkan Gregor doplnil, že tento způsob odpovídá metodickému pokynu rektorátu. 
 
Kol. Zemánek vyslovil dotaz, zda bude v materiálu uvedena i věková struktura apod. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že ano. 
 
Děkan uvedl, že dříve Výroční zpráva o hospodaření bývala relativně stručná, nyní se však 
vedení FF UK rozhodlo, že bude předložena co nejpodrobnější zpráva. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že v takovém případě svůj druhý dotaz stahuje. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz, zda bude v prostorách Národní knihovny dostatek místa. 
 
Děkan odpověděl, že pravděpodobně ano. Informoval, že došlo k dohodě s bývalým 
ředitelem národní knihovny V. Ježkem. Rektor UK poté podepsal smlouvu. Po rekonstrukci 
poskytne Národní knihovna prostory, stávající ředitel Národní knihovny Pavel Hazuka 
potvrdil 4000 m2 ve 4. patře směrem do Platnéřské ulice. Výhodou tohoto prostoru je také to, 
že není památkově chráněný. Tento stav také rektor UK potvrdil na dnešním jednání 
s Vědeckou radou. Ředitel Národní knihovny změnil názor na novou budovu v Hostivaři a 
chce v objektu Klementina zachovat staré sbírky např. knihovnu starých tisků. K přesunu by 
mělo dojít v roce 2013, a roky 2012 a 2013 tedy budou ohledně přesunu zlomové. V Národní 
knihovně je naprojektováno několik variant, postupně bude docházet k rekonstrukci. Celkově 
situace nevypadá nereálně. 
 
Usnesení č. 105: AS FF UK schvaluje výroční zprávu FF UK za rok 2008 ve znění 
předloženém děkanem FF UK.  
Hlasování: 24-0-0, výroční zpráva byla schválena. 

 
5. Informace o aktivitě vyvíjené PAS FF UK v souvislosti s usnesením 50/6 
 
Kol. Šlerka informoval, že aktivitu je možné rozdělit na mimobrněnskou, k níž se sám vyjádří, 
a brněnskou, k níž se vyjádří děkan, popř. kol. Zajíček. Situace se měnila téměř pořád, díky 
pádu vlády došlo k tomu, že jsme se zpětně dozvěděli, že reforma byla zastavena. 1. dubna 
proběhlo setkání v Kostelci nad Černými lesy, kterého se zúčastnila pracovní skupina kolem 
návrhu Věcného záměru a delegáti RVŠ a ČKR, a na tomto setkání byl projekt prohlášen za 
pozastavený. Tento rok je tedy určen k debatě a tato informace měla být zveřejněna na 
internetových stránkách, ale k tomuto zveřejnění zatím nedošlo. MŠMT požadovalo souhlas 
s dosavadním materiálem, ale neobdrželo jej od RVŠ. Nyní se čeká na to, kdo bude 
jmenován novým ministrem školství. Ve hře jsou tři jména: M. Kopicová, děkan 1. LF UK 
prof. Zíma a náměstek ministra školství J. Dürr. Dále uvedl, že PAS FF UK nyní zvažuje 
termín, v němž by opět došlo k setkání zástupců vysokých škol ohledně problematiky 
financování. Je třeba začít tlak včas, protože rozpočet bude dělat provizorní vláda. 
 
Děkan se vyjádřil k brněnské aktivitě. Konference Současnost a budoucnost humanitních 
oborů se konala 9. dubna a děkan byl předsedajícím panelu Financování humanitních oborů, 
proděkan Jakubec se účastnil panelu Věda a výzkum v humanitních oborech. Jednalo se o 
koeficientech náročnosti a o normativech. Zazněl také návrh, aby se stipendijní fond nevázal 
pouze na stipendia. Dále byla vyvíjena snaha posunout absolventský normativ ze 4,6 % na 
15–20 %. Také existuje projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
který standardně řídí prof. Matějů, ale teď jej má na starosti PhDr. Václavík. Dále informoval 
o tom, že byl společně s děkanem FF MU Brno prof. Krobem vyzván k účasti na aktivitě v 



rámci pracovní skupiny, kde je definována nutnost komunikovat s akademickou sférou. 
V závěru uvedl, že na jednání bylo jasně řečeno, že není možné zvýšit normativ ani změnit 
koeficient, což nevyznělo příliš optimisticky, ale jednalo se v podstatě o konstatování nám již 
známých faktů. 
 
Proděkan Jakubec uvedl, že zastupoval sekci, v níž „zaznělo slovo věda“. V této sekci 
vystoupil také doc. Münich, který zopakoval své stanovisko a konstatoval, že není přístupný 
diskusi o základních východiscích reformy, a prof. Zlatuška, jenž hovořil o diferenciovaném 
přístupu. Hovořilo se o kvantifikaci humanitních oborů, jedná se o 21 000 jednotek, např. 
sborníky a časopisy, a bylo to celkem pozitivně přijato. Prof. Zlatuška uvedl, že pokud se 
nám podaří nalézt evaluační agenturu, která jednotlivé sborníky a časopisy schválí, pak bude 
vše uznáno. Dále informoval o setkáních, která probíhají pod vedením prof. Horyny a prof. 
Volfa každé pondělí, na nichž by mělo být formulováno stanovisko k hodnocení publikací a 
monografií. Nakonec informoval, že z konference vyjde sborník, v němž budou publikovány 
hlavní referáty konference, např. prof. Hampla a prof. Sokola, a závěry z panelových 
příspěvků a diskuse. 
 
Děkan podotkl, že se obává, že vyjde sborník, který bude pouze vykazovat, jak se v rámci 
Operačního programu utrácejí peníze. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že vzhledem ke svému postavení si může dovolit být otevřený. Brněnská 
konference byla promarněným časem a užitečná byla pouze z toho důvodu, že došlo 
k setkání lidí, kteří budou dané záležitosti řešit. Žádná konkrétní řešení nebyla nalezena. 
Účastnil se panelu Cíle humanitního vzdělávání, kde nedošlo ani k základní shodě, zda 
vůbec existují humanitní vědy, zda stávající humanitní vědy mají něco společného a co je 
cílem humanitních věd na vysokých školách. Názory se v podstatě rozdělily do tří proudů, 
první si stěžoval na špatné studenty, kteří by neměli studovat, a došel dokonce k zákazu 
používání mobilních telefonů; druhý proud směřoval k tomu, aby byli přijati všichni studenti a 
aby všem bylo umožněno získat titul; třetí proud razil střední cestu např. prostřednictvím 
diferenciace škol a jeho zástupcem byl např. prof. Sokol. 
 
Kol. Šlerka informoval, že premiér Topolánek nyní navrhl na post ministryně školství M. 
Kopicovou, proti které stojí J. Dür, takže dojde ke sporu mezi ODS a SZ. 
 
Kol. Kuklík vyslovil návrh pozastavit probíhající aktivity a vyčkat na další průběh. Jistě dojde 
k další akci a my se poté zmobilizujeme. 
 
Kol. Šlerka vyslovil souhlas s návrhem kol. Kuklíka. 

 
6. Projednání univerzitního návrhu „Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého 
školství“ 
 
Kol. Šlerka uvedl, že je třeba řešit to, že jsme byli vyzváni, abychom návrh zákona 
okomentovali, popř. přispěli něčím novým. Informoval, že bude účasten zasedání AS UK, 
kde se budou zapracovávat připomínky k návrhu zákona. 
 
Děkan informoval, že rektor požadoval dodání připomínek do 15. 4. 2009 a k tomuto datu se 
sešlo kolem deseti připomínek. Návrh se spíše podobá novelizaci než novému systému 
terciárního vzdělávání a je záměrně pojat jako úprava. UK souhlasí s bodem, aby se 
investiční prostředky nerozdělovaly v rámci programového vzdělávání, nýbrž se postupovalo 
stejně jako v případech koeficientů u příspěvků. Tento model není špatný, ale je neprůchozí 



v rámci další komunikace. Dalším bodem je ostřejší vymezení fakult, tj. aby se v zákoně 
objevoval pojem fakulta, což ve věcném záměru nebylo. Nyní je třeba na tento bod klást 
důraz, aby byl zachován funkční model a dostatek prostoru také regionálním univerzitám. 
Celkově se tedy v podstatě jedná spíše o technické záležitosti a celý materiál je AS UK 
konstatován jako lepší a propracovanější, než návrh věcného záměru z pera MŠMT. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, v jakém smyslu byla zmiňována věc zápisného. Zda je to dobře, 
nebo špatně, více, či méně, než bylo v návrhu apod. Dá se očekávat, že o tom vznikne velmi 
silná debata. 
 
Děkan odpověděl, že nedošlo k vyjádření se k zápisnému, spíše k otázkám habilitací. Reakci 
však vnímal jako spíše pozitivní. 
 
Kol. Kuklík zdůraznil, že by bylo vhodné srovnávat situaci FF UK s dalšími evropskými 
univerzitami. Nemá smysl se srovnávat se světovými univerzitami, ale s těmi nám blízkými 
jistě ano. Dále upozornil na to, že by student v obtížné finanční situaci měl být poplatků za 
studium zproštěn, jak tomu vždy bylo v tradici, např. prostřednictvím nadačního fondu Josefa 
Hlávky. Není vhodné, aby se mělo za to, že poplatky za studium fungují pouze motivačně. 
Na bohemistice jsou studenti, kteří si celá svá studia platí, z nich má jednoznačně 40 % 
určitou motivaci vycházející právě z toho, že si svá studia platí, ale jsou mezi nimi také tací, 
kteří usilují o titul, a nezajímá je kvalita studia, tj. usilují o certifikát, který si zaplatili. Tato 
situace nejen že nezvyšuje úroveň studia, ale také demoralizuje ostatní studenty, a není 
lehké tomu čelit. Všichni jistě víme, jakým způsobem fungují soukromé střední školy, a to je 
také důvod, proč by měla být zavedena státní maturita. Je proto nutné nazvat celou situaci 
pravým jménem, není to pouze motivace, ale přímo součást příspěvku na vzdělávání, zvláště 
na zajištění administrativně správních činností. 
 
Kol. Strobach navázal na kol. Kuklíka. Zápisné v podobě, ve které ho předkládá  návrh UK, 
je nekoncepčním a nezdůvodněným krokem. Není zřejmé proč by student měl zápisné platit, 
proč právě v navrhované výši a jakým způsobem to zasáhne do jeho sociálního postavení 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda je kol. Kuklík pro, nebo proti zavedení zápisného. 
 
Kol. Kuklík odpověděl, že zápisné je v tradici, ale že se jedná o otázku výše a aby se 
vztahoval na zajištění administrativněsprávních činností. Rozhodně je však třeba trvat na 
tom, že nesmí existovat limit pro studenta, který dostatečné prostředky nemá. Uvedl, že 
právě proto zmiňoval Josefa Hlávku, který vychoval „blanické rytíře ducha“, kteří na studium 
neměli dostatek financí. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že se domníval, že kol. Kuklík požaduje, aby poplatky za studium 
nebyly chápány motivačně. 
 
Kol. Kuklík odpověděl, že je třeba, aby bylo jasně řečeno, že si student na své studium 
přispívá. 
 
Kol. Zajíček upozornil, že pokud si bude student na své studium přispívat, nebude možné se 
vyhnout tomu, že student bude tvrdit, že si své studium platí. 
 
Kol. Kuklík odpověděl, že trvá na tom, aby si všichni uvědomili následky toho, že by placení 
studia mělo být chápáno pouze motivačně. Jedná se o etickou otázku, je problematické 
zacházet se studentem, který si své studium zaplatil, ale je líný. 



 
Kol. Šlerka uvedl, že by situace mohla být řešena např. anonymními testy. 
 
Kol. Zajíček vyslovil souhlas s kol. Strobachem. Pokud by jedinou motivací zavedení 
zápisného mělo být přispívání na studium, pak je to nízká motivace. 
 
Kol. Kuklík zdůraznil, že by bylo vhodné nalézt jiné nástroje ke zlepšení financování. 
 
Kol. Z. Beneš odpověděl kol. Kuklíkovi, že není možné provést srovnání s evropskými 
univerzitami. Pak se projeví realita a to, že naše představy jsou vybájenou záležitostí. 
Zabývat se Reformou přináší možnost získávat finance, proto je reforma téměř 
permanentním stavem. Produkují se pouze nesmysly. Kol. Z. Beneš poté informoval, že 
v nakladatelství Academia byla publikována kniha od K. P. Liessmanna „Teorie 
nevzdělanosti“, kterou by si měli všichni přítomní přečíst. Na MŠMT byla zveřejněna  
analýza „Aplikovaný výzkum v sociálně humanitních vědách“, který je třeba srovnat s BK. Ale 
nikdo dosud takový výzkum nevymyslel. 
 
Děkan vyslovil předpoklad, že autor knihy K. P. Liessmann jistě přijede příští rok do ČR na 
konferenci. 
 
Kol. Radovanovič vyslovil souhlas s kol. Strobachem a Zajíčkem. Reforma byla zamýšlena 
jako propracovaný návrh sociálních stipendií, proto musí být ze zpoplatnění vyňati sociálně 
slabší studenti. Předložený návrh je nepoužitelný. 
 
Kol. Čermák uvedl, že byl přítomen dnešnímu setkání s rektorem a postrádal vyhrocení 
aspektu kvantitativního a kvalitativního. Je třeba více kvality. Na str. 19 předloženého 
materiálu je uvedeno, že je zapotřebí kritérií, ale nikdo neví, jak vůbec kvalitu hodnotit. Dále 
jsou zmíněna centra excelence, ale není jasné, jak jsou definována, pokud neexistuje 
kritérium kvality. Je třeba nejprve definovat širší rámec, aby mohl být definován ten užší. 
Také zmínil, že mu v materiálu chybí zásadní věc: v kapitolách o akreditacích je obsaženo 
odvolání na materiály EU, s nimiž není obeznámen, proto vyslovil dotaz, na základě čeho se 
školám udělují akreditace, proč jedna škola akreditaci získá a jiná nikoli, pokud získá škola 
více financí akreditací, zda se toto projeví v normativech, a kdo o akreditacích rozhoduje. Je 
třeba, aby ohledně této problematiky byly zveřejněny jasné informace. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že tyto otázky je třeba zodpovědět, také z toho důvodu, že by 
materiál měl být později k dispozici širší veřejnosti. Informoval, že danou situaci již kritizovali 
společně s kol. Zajíčkem: finance by měly být nástrojem, nikoli cílem, ale není uvedeno, k 
čemu by měly být nástrojem. 
 
Kol. Čermák uvedl, že by situace ve školství neměla být řešena materiálem, který je 
rovnostářský, když reálná situace rovnostářská není. 
 
Kol. Z. Beneš konstatoval, že centrum excelence nelze založit, nýbrž se toto centrum musí 
vytvořit. 
 
7. Různé 
 
Děkan informoval o programu 11. zasedání AS FF UK. Tématem bude hospodaření a 
rozpočet na rok 2009, dále dva předpisy: volební řád a pravidla pro přidělování stipendií a 
pravděpodobně obsáhlejší balíček akreditací. 



 
Kol. Kuklík vyslovil dotaz, zda by děkan mohl vysvětlit, co znamená spojení „možný krizový 
balíček“, které při dnešním zasedání AS FF UK použil. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz ohledně plakátků vyvěšených po budově FF UK týkajících se 
přesunu kateder Kulturologie a Andragogiky do hotelu Krystal, zda by mohly být k tomuto 
tématu dodány informace. 
 
Děkan odpověděl, že nyní probíhá jednání s vedením těchto ústavů a situaci řeší proděkan 
Gregor. Dále konstatoval, že shledal některé problémy týkající se přesunu, např. absence 
bezbariérového přístupu. Situace se tedy nachází ve fázi hledání a žádné bližší informace 
proto není možné poskytnout. 
 
Proděkan Gregor doplnil, že prostory v hotelu Krystal budou jistě využity. Také se vyjádřil 
ohledně plakátků: situaci na chodbách FF UK nesleduje, ale obdržel e-mail od vedoucího 
katedry Kulturologie doc. Matějů, že vedení katedry s těmito plakátky nemá nic společného a 
nezná jejich autora. 
 
Děkan informoval, že v hotelu Krystal budou prostory pro doktorandy ÚČD. ÚČD má o tyto 
prostory zájem. Dále se také objevil zájem Knihovny, co se týče depozitů. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, jak probíhá hledání pracovníka komunikujícího s LVT a IS. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že se tohoto pracovníka dosud nepodařilo nalézt, ale proces 
hledání pokračuje. 
 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 
 
 
 


