
Zápis z 11. jednání Akademického senátu FF UK 14. 5. 2009 
 
 
 
Přítomni: M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Jedličková Štogrová, A. Klégr, M. 
Kovář, E. Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, P. Zemánek, J. Bachtík, P. Beránek, P. Brůha, A. 
Bříza, J. Chromý, D. Radovanovič, M. Slavík, H. Šůrová, O. Tichý, V. Tollar, M. Ulvr, S. 
Zajíček. 
Omluveni: P. Christov, J. Kalivoda, J. Kuklík, A. Skřivan, J. Šlerka, T. Hadravová, P. Píša, V. 
Strobach. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; Ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., 
proděkani; ing. J. Pospíchal, tajemník; K. Volná, AS UK; Mgr. P. Hons, R. Chlup, Ph.D., Mgr. 
et Mgr. A. Tóth, Ph.D. 
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 10. zasedání AS FF UK 
 3. Projednání akreditačních materiálů 
 4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2008 
 5. Projednání návrhu rozpočtu FF UK na rok 2009 
 6. Různé 
 
Kol. Zajíček zahájil 11. zasedání AS FF UK a informoval přítomné, že toto zasedání povede 
on, protože kol. Christov je nepřítomen z důvodu účasti na konferenci. 
 
 1. Schválení programu zasedání 
 
Kol. Zajíček informoval, že večer před zasedáním posílal na hromadnou adresu AS FF UK 
podnět dr. Chlupa a kol. Lyčky týkající se dlouhodobé akreditační koncepce FF UK. Vyslovil 
návrh zařadit tento podnět před „Různé“, tedy jako 6. bod programu zasedání. Vznesl dotaz, 
zda jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky. 
 
Kol. Zemánek vyslovil pochybnost, zda je vůbec možné o tomto návrhu a zvláště o jeho 
zařazení mezi body programu diskutovat. Upozornil, že by bylo nešťastné projednávat 
materiál na dnešním zasedání, protože tento materiál členové AS FF UK obdrželi teprve 
dnes. Nejen z tohoto důvodu také jistě snese odklad. Pokud by se zařazování bodů do 
programu dělo vždy tři dny před samotným zasedáním AS FF UK, dalo by se to interpretovat 
tak, že AS FF UK funguje nezodpovědně a členové nemají dostatek času si materiály 
prostudovat. Tuto praxi bychom neměli zavádět. Upozornil, že svým tvrzením nezpochybňuje 
materiál, který je závažný.  
 
Kol. Zajíček odpověděl, že program se všemi materiály byl od soboty zveřejněn na webových 
stránkách, takže se nejednalo o tři dny. Dále uvedl, že uznává, že projednávaný materiál by 
zasluhoval k prostudování více času, než kolik bylo k dispozici. 
 
Kol. Lyčka informoval, že materiál vznikl na poslední chvíli z toho důvodu, že se jednání 
ohledně této záležitosti do poslední chvíle měnilo. Zároveň zdůraznil, že projednávání 
akreditací je záležitostí AS FF UK, a proto by měl být tento materiál předmětem diskuse. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že AS FF UK se má k akreditacím pouze vyjadřovat. Co se týče 
akreditací, je třeba rozlišovat mezi koncepční a exekuční částí. Exekuční část je záležitostí 
vedení FF UK. 
 



Kol. Čermák uvedl, že se musí přiklonit ke kol. Zemánkovi. Na prostudování materiálu měl 
málo času, dokonce méně než jindy, takže ho nestihl důkladně prostudovat, a proto není 
schopen kvalifikovaného názoru. 
 
Kol. Zajíček navrhl následující postup: nejprve proběhne hlasování o zařazení daného bodu 
a při jakémkoli výsledku hlasování proběhne hlasování o programu jako celku. 
 
Hlasování o zařazení Připomínky k dlouhodobé akreditační koncepci FF UK na program 
zasedání: 13-4-3, připomínka byla zařazena na program 11. zasedání AS FF UK. 
 
Hlasování o programu jako celku včetně nově zařazeného bodu: 18-0-2, program byl 
schválen. 
 
 2. Projednání návrhu zápisu 10. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl několik poznámek k zápisu z 10. zasedání AS FF UK. Zasedání se konalo 
v prostorách bývalého knihkupectví Fišer a ukázalo se, že tato místnost je pro zasedání AS 
FF UK nevhodná, ať už z důvodu nevhodného uspořádání prostoru či kvůli špatné akustice. 
Z tohoto důvodu byl zápis kvalitativně níže než předchozí zápisy. Celkově přišlo šest či sedm 
připomínek a všechny byly zapracovány. 
 
Kol. Zemánek se omluvil, že svou připomínku omylem poslal všem členům AS FF UK. 
Připomínka se týkala toho, že svou promluvu nenalezl v zápise, a tato promluva byla 
připsána kol. Z. Benešovi. Zároveň se domníval, že také kol. Z. Beneš měl promluvu, a proto 
jej nenapadlo, že by jeho promluva mohla být připsána kol. Z. Benešovi. Dále uvedl, že svou 
druhou otázku, tj. zda by AS FF UK neměl trvat na doplnění struktury zaměstnanců do 
Výroční zprávy o Hospodaření, stáhl sám, ačkoli v zápise bylo uvedeno, že k tomuto stažení 
došlo na základě dotazu kol. Šlerky. Vyslovil požadavek, aby toto stáhnutí bylo v zápise 
připsáno jako iniciativa jemu. 

Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda si kol. Zemánek přeje toto vše zapracovat do zápisu. 

Kol. Zemánek odpověděl, že ano, že by byl rád, aby v zápise bylo uvedeno to, co nyní 
zaznělo v plénu. 

Kol. Z. Beneš poznamenal, že pouze vyslovil obdivnou připomínku k scientometrii. 

Hlasování: 20-0-0, zápis z 10. zasedání AS FF UK včetně zapracovaných připomínek byl 
schválen. 

 3. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan informoval, že materiály opět prošly klasickým kolečkem. Charaktery akreditací jsou 
různé. V některých případech se jedná o prodloužení akreditací (bakalářské studium 
českého jazyka a literatury, indologie, koreanistiky a sinologie). Dobrou zprávou je rozšíření 
koreanistiky na dvouoborové studium, což souvisí s postupem tzv. malých oborů, a 
historických věd, u nichž se podařila akreditace jednooborového i dvouoborového studia 
naráz. Garanti jednotlivých oborů jsou na zasedání přítomni, takže je možné se na ně obrátit 
s dotazy. Dále se děkan vrátil k úvodní debatě nad přidaným bodem 6 – podnět vychází 
z debaty, která se objevila u jednoho z akreditačních materiálů a jedná se o čistě koncepční 
záležitost. Zároveň zdůraznil, že debatu nad přidaným bodem 6 uvítá. 
 
Kol. Zajíček vyzval zástupce jednotlivých oborů, aby se vyjádřili k otázce akreditací. 
 



Kol. Kovář poděkoval mgr. Tóthovi. Jeho práce ve věci akreditačních materiálů je hodnotná, 
materiály jsou zpracovány velmi kvalitně. Zdůraznil, že se materiály velmi liší předtím, než se 
k němu dostanou, a poté, co od něj odcházejí. Uvedl, že si jeho práce velmi váží. 
 
Kol. Zajíček vyzval další zástupce, zda se k předkládaným akreditacím také nechtějí vyjádřit. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz na děkana FF UK. Zmínil, že se zdá, že některé obory pokulhávají 
nebo dokonce nejsou akreditovány, jiné obory by zase měly být lépe zastoupeny. Některé 
obory vyučující se na FF UK se nevyučují na žádné jiné české univerzitě, a tak by nejspíše 
měly být podporovány. Vyslovil dotaz, jak je to s desideraty. 
 
Děkan odpověděl, že přesné informace má akreditační referát. Informoval, že v největších 
desideratech se pohybujeme v oblasti malých filologií, v současné době se daří akreditovat 
bakalářská studia, nyní konkrétně nederlandistiku, portugalistiku a turkologii. Tyto obory jsou 
nyní akreditovány pouze jako bakalářské, magisterská studia ještě nejsou připravena. 
Dalšími podobnými případy jsou perština a afrikanistika, jejichž akreditace není otázkou ani 
příštích dvou let. Obecně lze tedy říci, že se jedná o filologická studia, u kterých se daří 
překlenout bakalářská studia, ale nastává problém se studii magisterskými a s udržením 
kvality těchto studií. Dále došlo ke změně na ÚŘLS, kde byla akreditována bakalářská 
Novořečtina, ale zatím nejsou navazující magistři. Situace je nyní taková, že jsme se dostali 
za bakalářská studia a teď bude třeba řešit navazující magisterská studia. S akreditacemi 
také souvisí otázka, zda upřednostňovat jednooborové, nebo dvouoborové studium. Děkan 
uvedl, že sám je rozhodně pro studium dvouoborové. Zdůraznil, že FF UK je v rámci ČR 
jedinečná právě množstvím filologických oborů, proto je třeba tyto obory podporovat. 
V průběhu tří let docházelo ke stabilizaci slavistiky, nyní byly v rámci možností a za podpory 
MV ČR zahájeny akreditace samostatných akreditačních materiálů, jako je např. Rusistika, 
která by se nyní měla objevit jako samostatný program. Co se týče slavistiky, situace se 
samozřejmě bude i nadále vyvíjet. Děkan také poznamenal, že nyní jednáme s estonskou 
vládou, zda zavést samostatná pobaltská studia, nebo zda estonštinu realizovat v rámci 
některého ze stávajících oborů. Z hlediska desiderat jsme také tři roky bojovali o 
nestrukturovanou psychologii, nakonec jsme byli nuceni ji strukturovat, a FF UK tak již 
nebude mít žádné „dlouhé“ magisterské studium. Psychologie bude zcela novou akreditací. 
 
Kol. Čermák vyslovil poděkování za podrobnou odpověď. 
 
Kol. Radovanovič vznesl dotaz, jak to bude s akreditací indologie v kontextu jednání během 
posledního týdne. 
 
Mgr. P. Hons požádal kol. Radovanoviče, zda by mohl svůj dotaz formulovat konkrétněji. 
 
Kol. Radovanovič odpověděl, že žádné konkrétní dotazy nemá. Dotázal se v souvislosti se 
zasedáním studijní komise, na němž se řešilo, zda indologie opravdu vyučuje své předměty. 
 
Mgr. P. Hons uvedl, že indologie akreditovala dvouoborové studium, ale nyní má pouze 
jednooborové studenty. Akreditace tedy zatím nebyla uvedena do praxe a studium probíhá 
podle akreditace předchozí. Rozhodně se plánuje postupovat podle nové akreditace. 
 
Kol. Zajíček následně navrhl hlasovat o jednotlivých akreditačních materiálech. 
 
Usnesení č. 106: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Český jazyk a literatura v bakalářském studijním programu Filologie 
(prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 



Usnesení č. 107: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Český jazyk a literatura v bakalářském studijním programu Filologie 
(prezenční forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 108: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Indologie v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční 
forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).   

Hlasování: 18-0-5, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 109: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Koreanistika v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční 
forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 110: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sinologie v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční 
forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 111: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Koreanistika (prezenční 
forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 112: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Historie – Evropská 
studia (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 113: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Historie – Evropská 
studia (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).   

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

 4. Projednání výroční zprávy o hospodaření FF UK za rok 2008 
 
Děkan uvedl, že po relativně dlouhém čase jednání předkládá AS FF UK podrobnější zprávu 
než v minulých letech. Kopírujeme to, co odchází na rektorát, a je k tomu připojena i tabulka 
věkových průměrů, na základě podnětu kol. Zemánka při minulém zasedání. Situace roku 
2008 byla několikrát projednávána, zvláště v době mezi květnem a červencem. Celkově byl 
postaven velmi napjatý rozpočet, který byl téměř nerealizovatelný. Zpráva je složena ze tří 
hlavních částí. 
 
FF UK již dva tři roky vykazuje obrat kolem 550–570 mil. Kč ročně, což je v rámci UK velký 
objem – před námi je pouze 1. LF UK a MFF UK. Co se týče hlavní dotační činnosti, FF UK 
je dlouhodobě ve ztrátě. Naším problémem je koeficient náročnosti 1.0. Změnou normativu v 
akad. roce 2007–2008 jsme se propadli o 20 mil. Kč. V loňském roce byl také relativně 



menší zápis studentů. Výnosy v roce 2008 dosáhly celkem 570 mil. Kč, což je o 4,4 % více 
než v roce 2007. 
 
Před rokem 2008 skončilo hospodaření FF UK v plusu, zavedením nového mzdového 
předpisu se ovšem dostalo významně do minusu. Šlo o složitou situaci, protože změna 
mzdových předpisů nebyla zohledněna v dotacích fakult a řešení bylo ponecháno na nich. 

Celková zpráva ovšem není natolik negativní, protože se FF UK bolestivě podařilo ušetřit na 
mnoha místech, včetně mzdových fondů. Ušetřili jsme celkem 6 až 7 mil. Kč, což sice bylo 
bolestivé, ale velmi nám to pomohlo. Dále máme velmi dobré výsledky v oblasti 
mimodotačního hospodaření, kde jsme ušetřili 15 mil. Kč, pomohla nám také doplňková 
činnost a 5,3 mil. Kč, které jsme obdrželi z MV ČR. To, že jsme ve ztrátě, samozřejmě 
nemůžeme nazývat ekonomickým zázrakem, ale jedná se rozhodně o velmi dobrý výsledek 
hospodaření vzhledem k ostatním letům, byť jsme tohoto výsledku dosáhli na úkor vnitřní 
bolesti. 

Do hospodaření jsou započítány také investice, zvláště na knihovnu a na dostavbu 4. patra. 
Vedli jsme dlouhý spor s původními zhotoviteli centrální knihovny. Nyní se nacházíme 
v situaci, kdy nemohou probíhat dvě investiční akce najednou – pokud se dostaví knihovna, 
nebude možná dostavba 4. patra.  

Do rozpočtu také promlouvá nerozdělený zisk, který je k dispozici na nejširší možné účely. 
Dále, co se týče výdajů, zásadní vliv mají mzdy a mzdové odvody, co se týče příjmů, velkou 
roli hraje to, že se nám podařilo získat několik projektů, které jsou financovány z evropských 
zdrojů. Významným prvkem je také projekt pro konkurenceschopnost. 

Děkan také upozornil, že celkově sice mluvíme o obratu 570 mil. Kč, ale reálně velká část 
z této částky fakultou pouze protéká, např. doktorandské příspěvky a stipendijní fond jsou 
pouze účelové, nikoli volně disponibilní. Obrat 570 mil. Kč tak sice vypadá úctyhodně, ale 
často je předem dáno, jak se má rozdělit. 

Propad se tedy podařilo téměř zastavit. Co se týče rezervních fondů, ani letos bychom na 
tom nebyli jako PedF UK. Z rezervních fondů bychom při ztrátě 20 mil. Kč mohli čerpat po 
dobu tří let. Za stávající relativně stabilizovanou situaci bychom měli být vděčni 
ekonomickému oddělení a proděkanu Gregorovi. Celý rok se zdál být krizovým, ale nakonec 
došlo „jen“ k dvoumilionové ztrátě.  

Kol. Zajíček informoval, že hospodářská komise, jejímž je členem, jednoznačně doporučuje 
VZ o hospodaření ke schválení. 

Usnesení č. 114: AS FF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2008 
ve znění předloženém děkanem FF UK. 

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

 5. Projednání návrhu rozpočtu FF UK na rok 2009 
 
Děkan uvedl, že naváže na předchozí bod. Rád by zdůraznil oblasti a rozdíly oproti 
loňskému roku, a to zejména v oblasti příjmů. FF UK na základě situace v roce 2008 a 
v souvislosti se situací na PedF UK dovedla UK k přehodnocení rozpočtových pravidel na 
rok 2009. Znamenalo to – pomocí složitého propočtu – odebrání určitého objemu prostředků 
těch oborů, které mají koeficient více než 1.3, ve prospěch oborů s koeficientem 1.0. UK se 



rozhodla vnitřně přehodnotit rozdělování, takže ve výsledku máme o 13 mil. Kč větší dotaci. 
Tato částka sice vykrývá stav až k roku 2007, ale i tak se jedná o pozitivní přístup UK 
k jednotlivým fakultám. Také PedF si velmi pomohla. Nyní tedy máme možnost jiné práce 
s rozpočtem. Významnou částku tvoří také dotace z MV ČR, a to 9,6 mil. Kč na slavistiku, 
Blízký východ a Dálný východ. Dále máme dotaci 111 mil. Kč na výzkumnou činnost, 
prostředky grantových agentur tvoří 27 mil. Kč, a dotace na rozvojové programy 19 mil. Kč. 
Významnou položkou je také 7 mil. Kč pro ÚISK, ale tato částka je z velké části vázána 
pouze na tento ůstav.  
 
Celkově je obratový rozpočet o 16 mil. Kč vyšší, což dává částku 587 mil. Kč na rok. 
 
Jak se to projevuje na nárůstu jednotlivých položek. Máme 7 mil. Kč navíc na mzdy, což 
znamená, že všechna pracoviště budou konfrontována s vyššími balíčky než v loňském roce. 
Ve výsledku není tato částka závratná, protože se rozděluje mezi 46 pracovišť. Mzdy také 
tvoří 67 % všech nákladů. 
 
Investiční oblast. Kombinací toho, co se podařilo získat pro ústřední knihovnu, a našich 
prostředků investujeme letos 50 mil. Kč na dostavbu knihovny. Tyto prostředky konečně 
vyčerpáme a knihovna bude dostavena.  
 
Doplňková činnost. Situace zde je nejhorší, pohybujeme se v situaci, kdy se náklady téměř 
rovnají výnosům, vzhledem k mzdovým tarifům v této oblasti. Doplňková činnost tedy 
rozhodně pro FF UK prozatím nepředstavuje velký výnos. 
 
Děkan dále zdůraznil, že jsme v loňském roce pracovali s krizovými čísly a rozpočet byl 
postaven tak, aby byl vyrovnaný. Nyní máme skutečně vyrovnaný rozpočet, a FF UK by se 
tedy neměla dostat do stavu ztráty a měla by si zachovat rezervní fondy. Celková situace 
nás nutí si rezervní fondy zachovat, a proto z nich nemůžeme čerpat prostředky na mzdy. 
S rezervním fondem musíme pracovat obezřetně, s ohledem na celospolečenskou situaci. 
 
Zmínil také, že opět došlo k tomu, že rozpočet schvalujeme v květnu a ne v prosinci. Je to 
dáno vnější situací na UK. Rozpočet FF UK se odráží od situace v roce 2008. Pro případné 
dotazy jsou zde přítomni proděkan J. Gregor, tajemník J. Pospíchal a vedoucí ekonomického 
oddělení M. Kvasničková. 
 
Kol. Zajíček informoval, že hospodářská komise i tento materiál doporučila ke schválení. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že co se týče přehodnocení oborů s koeficientem 1.0, proslýchá se, že 
se pro tuto změnu rozhodl sám pan kvestor a že k ní nedošlo na základě tlaku AS FF UK, 
což se zdá být pozitivní zprávou. Vyslovil dotaz, zda vedení univerzity bude myšlenku, že je 
koeficient 1.0 nízký, bude rozšiřovat i dále za své brány . 
 
Děkan odpověděl, že myšlenka byla opravdu vedena kvestorem, což se může zdát, 
vzhledem ke kontextu jeho fungování, nezvyklé. Informoval, že z jednání, která s ním vedl, 
jasně vyplynulo, že tato myšlenka není výsledkem tlaku FF UK, ale že vznikla díky tzv. mýtu 
krize humanitních oborů. Především musí být vyřešena situace s PedF UK, ale je třeba 
k tomu přistoupit systémově, aby byl výsledek řešení patrný i na jiných fakultách, dokonce i 
na FHS UK, která je, co se týče financí, v bezproblémové situaci. Nejvážnějším důvodem pro 
tuto myšlenku je tedy situace na PedF UK, která se musí dostat do stavu, kdy bude 
disponovat alespoň nějakými rezervními fondy. Proto je téměř jisté, že tento trend vydrží, a 
to také z toho důvodu, že se návrh v rámci UK nesetkal s žádným zpochybněním, že 
nenastal žádný vnitrouniverzitní problém. Názor MŠMT je stále stejný, stávající konsenzus 
dlouhodobě funguje, není proto třeba situaci jakkoli měnit. Např. v otázce archeologie MŠMT 
odpovědělo, že sice máme pravdu, ale že systém je křehký, a proto návrh není možné 
realizovat. UK také nebude postupovat MŠMT žádný svůj návrh. Dále také připomněl  



rozhovor s P. Matějů z 5. 5. 2009, kde P. Matějů uvedl, že celá situace okolo krize 
humanitních věd je mýtem, který vytvořila FF UK. Pokud na veřejnost pronikají informace 
tohoto typu, může to být jeden z důvodů, proč MŠMT zastává názor, který zastává. 
 
Kol. Čermák uvedl, že by rád položil dva dotazy. Jednak zda jsou známy koeficienty na 
lékařských fakultách či na ČVUT, jednak že včera byl v novinách uveden plán na zápisné 10 
tis. Kč za studenta na rok. Dle tohoto plánu by studenti měli zápisné začít platit za rok, což je 
pravděpodobně nereálné. Pro FF UK by to ale znamenalo částku 80 mil. Kč. Vyslovil dotaz, 
jak je to se situací ohledně zápisného. 
 
Děkan odpověděl, že na 2. LF UK je koeficient 2.2, na ČVUT 2.3, umělecké obory mají 
koeficient 4.7. Dále informoval, že rektor se snaží zmírnit špatně komunikovanou situaci 
zápisného, která vznikla na základě nereálného návrhu BK. Navíc zde počítáme s 8000 
studenty, ale ve skutečnosti je jich 6000. Finance by také šly přes UK, nikoli přímo na nás, a 
UK by nám zřejmě finance plně dle normativu nezaslala, či spíše by na daný návrh 
nepřistoupila. Jedná se tedy spíše o směr, nikoli o plán. S tematikou zápisného souvisí také 
finance za přijímací zkoušky. MŠMT zavedlo odpočtovou politiku, tj. když přijmeme více 
studentů, než kolik bylo povoleno, částka bude stržena z určeného maxima, k čemuž došlo 
na 1. LF UK, která vracela 51 mil. Kč.  
 
Kol. Zajíček podotkl, že se na rozdíl od pana děkana domnívá, že k vnitřnímu přerozdělování 
peněz došlo i v důsledku aktivit AS FF UK, byť oklikou přes MŠMT. Ministerstvo reagovalo 
na naše protesty proti podfinancování v důsledku koeficientu 1.0 argumentem, že jde o 
interní věc UK, která by měla příchozí finance přerozdělit. Vnitřní přerozdělování pak bylo 
zavedeno jako zlepšení argumentační pozice UK vůči MŠMT. Dále informoval, že se 
zúčastnil schůze, kde se jednalo o výši zápisného, a zápisné bylo stanoveno na 5000 Kč za 
studenta na rok. Na této schůzi také kol. Zajíček referoval o názorech AS FF UK. Celkově 
nejde o to, že by bylo zápisné odmítáno, ale spíše o to, že na jeho podporu bylo dosud 
špatně argumentováno. V nové argumentaci se napravení těchto chyb objevuje: zejména je 
stanoveno, že půjde především o náklady spojené se zajištěním výuky. Částka takto získaná 
nebude užita na nic jiného. Pro FF by se mělo jednat o cca 40 mil. Kč. Na závěr informoval o 
přesných koeficientech jednotlivých fakult: 1. LF UK má koeficient 2.65, 2. LF UK 2.68, PřF 
UK 2.27, MFF UK 2.1, FHS UK 1.2. 

Proděkan Gregor podotkl, že se jedná o průměrné koeficienty. 

Kol. Zajíček přitakal. Dále ještě doplnil, že se balíčkové finance navýšily o 7 mil. Kč oproti 
reálnému čerpání v minulém roce, což znamená, že oproti minulým balíčkům se částka 
zvýšila o 16 mil. Kč. 

Děkan zdůraznil, že to je důvod, proč říká, že pracujeme s realitou. 

Usnesení č. 115: AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2009 ve znění 
předloženém děkanem FF UK. 

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato.	  

 6. Připomínka dr. Chlupa a kol. Lyčky k dlouhodobé akreditační koncepci FF UK 
 
Dr. Chlup uvedl, že materiál není potřeba představovat celý, protože jej členové AS FF UK 
mají před sebou. Jádrem podnětu je to, že se chýlí ke konci několikaletý proces reakreditací, 
jehož cílem byla strukturovanost studia. FF UK řešila kontinuitu oborů a toto jednání dospělo 
k cíli. Nyní by se měla řešit druhá fáze, tj. měla by se řešit kvalita oborů. Je neoficiálně 



známo, že některé obory, co se týče kvality, pokulhávají, ale neexistuje žádný mechanismus, 
který by mohl kvalitativní stránku hlídat. Návrh je proto směřován právě k tomu, že by bylo 
dobré začít budovat kontrolní mechanismy, které by kontrolovaly kvalitu studia a to, zda se 
na oborech vyučují kurzy, které jsou uvedeny v akreditacích. Uvedl, že si uvědomuje, že ve 
výsledku by tuto práci mělo na starosti vedení FF UK, nikoli AS FF UK, ale byl by rád, kdyby 
tomuto návrhu AS FF UK vyjádřil podporu. 
 
Kol. Lyčka doplnil, že jej k vytvoření návrhu dovedla osobní zkušenost. Religionisté byli 
požádáni zástupci některých oborů, aby umožnili svými kurzy naplňovat studijní plány těchto 
oborů. Za sebe s tím ihned souhlasil, protože považuje integraci FF UK za záhodnou. 
Později zjistil, že některé obory naplňují své akreditace tím, že se napojí na jiné ústavy, a tak 
snižují svou funkčnost na minimum. Tento problém je třeba nějak systémově uchopit, a to 
právě zavedením nějakého kontrolního mechanismu. 
 
Děkan uvedl, že by rád tuto záležitost ponechal na rozhodnutí AS FF UK. Informoval, že 
členům PAS FF UK zaslal výhled, který bude zařazen do programu příštího jednání a který 
konstatuje, že FF UK prošla dlouhým akreditačním obdobím a nyní je třeba se zaměřit na 
kvalitu těchto akreditací. Kontrolní mechanismy však není možné zavést, ale zajištění kvality 
studia je potřebné. V současné době máme desítky materiálů a nyní je třeba na ně provést 
náhledy. Připomínku bere jako diskusní téma pro AS FF UK a podnět vítá. 
 
Kol. M. Beneš uvedl, že kontrolních úřadů již máme dostatek, existuje děkanát, proděkanka 
pro studium, studijní referát atd., a proto není třeba zavádět další kontrolní úřad, zvláště když 
každý z těchto orgánů usiluje o zajištění kvality výuky. Vyjádřil pochybnost, zda je možné 
zavést novou instituci, která bude výkonnější než již existující orgány. 
 
Kol. Tichý vyslovil návrh, že by bylo nejpřínosnější, aby byly zveřejněny ty části akreditačních 
materiálů, které neobsahují citlivá data. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že na ÚSJ je akreditační materiál zveřejněn již delší dobu. Dále 
konstatoval, že v tomto podnětu je uvedeno příliš mnoho tvrzení, která nejsou dost přesná a 
kvantifikovatelná. Je samozřejmě důležité, aby si studenti sami mohli zjistit, zda se na ústavu 
vyučuje dle akreditací, a pokud se tak neděje, měli by mít možnost si stěžovat, např. u 
proděkanky pro studium. Co se týče integrace FF UK, prohlásil, že ji podporuje, ale 
samozřejmě by nemělo dojít k tomu, o čem hovořil kol. Lyčka. Sám má informace alespoň o 
jedné fakultě v České republice, která na tomto principu velmi úspěšně funguje. Odborné 
jádro by mělo být garantováno samotným ústavem. Na druhu stranu je třeba využívat 
odborníky z jiných ústavů, ovšem není možné je zneužívat. Je nutné, aby oborové jádro 
zůstalo na samotném ústavu. 
 
Kol. Rubáš uvedl, že děkan před jistou dobou provedl vnitrofakultní audit, který se týkal 
úvazků, rozvrhu a akreditací. Tento audit byl realizován jen u některých oborů, ale možná by 
bylo vhodné jej rozšířit i na ostatní obory. 
 
Děkan vysvětlil, že tento audit realizoval u několika filologických oborů za konkrétním 
účelem, například za účelem zjištění reálného podílu pedagogů na výuce apod. Výsledných 
čísel nebylo mnoho, je sice možné srovnat čtyři ústavy, ale již není reálné srovnat všechny 
slavistické miniobory s velkou anglistikou. Některé informace však byly zajímavé, zvláště 
kapacitní přehlcení některých vyučujících vzhledem k ostatním, což vedlo např. k rozdělení 
anglistiky, o čemž jasně vypovídala čísla. Nejedná se však o obecně použitelný přístup, 
protože výstupy byly jiné, než jaké očekával, a uskutečnění celého auditu omezeného na 
několik oborů trvalo dva měsíce. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že výtek ohledně nevypisování předmětů si je vědom, je mu známo, že 
k tomu dochází, a je to pochopitelně špatné. Je však třeba si položit otázku, zda se tyto výtky 



netýkají akreditací z 90. let. Existuje řada předmětů, které se nemusí vypisovat každý rok. 
Vysokoškolské studium musí mít volnost, v tomto ohledu je např. sylabus kurzu nesmyslný. 
Je pochopitelné, že někdo potřebuje vědět, jaká látka se bude na daném kurzu probírat, ale 
není možné, aby někdo po deseti letech přišel za daným vyučujícím a zeptal se ho, zda bude 
7. přednášku vyučovat to, co je uvedeno v sylabu. Kurz také musí být vypsán tak, aby jej 
mohl student splnit. Pokud bude vysokoškolské studium ohraničeno příliš formálními 
předpisy, nebude fungovat. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že se nejedná o formální sešněrování, ale o otevření možností.  
 
Kol. Zemánek uvedl, že student může v případě potřeby kontaktovat proděkanku pro 
studium.  
 
Kol. Zajíček zdůraznil, že studenti o této možnosti neuvažují, a navíc nejsou obeznámeni 
s tím, co je podstatou akreditace. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že na webových stránkách jsou zveřejněny vzorové studijní plány, takže 
si každý student může ověřit, co se na daném oboru vyučuje a co nikoli. Co se týče ústavů, 
je jejich zodpovědností starat se, aby byly zveřejněny studijní plány. 
 
Kol. Horčička uvedl, že je nejjednodušší dát studentům informace, které jsou v akreditačních 
materiálech nejdůležitější a kontrolu ponechat na nich. Pokud budeme zavádět nový 
kontrolní mechanismus, vytvoříme pouze další kontrolní orgán. 
 
Kol. Tichý podotkl, že studijní plány jsou často poměrně obecné a nejsou v nich uváděny 
konkrétní realizace. Jedná se tedy o zjednodušené informace. Dále vznesl dotaz, zda je to 
tak, že model rozdělování financí počítá s konkrétními akreditacemi, a pokud tedy ústav 
bude zajišťovat výuku prostřednictvím jiných ústavů, bude finančně postižen. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že ústav je bit váhou svého parametru. 
 
Proděkan Jakubec uvedl, že pokud dojde k rozdílu mezi studijním plánem a jeho naplněním, 
student má vždy právo kontaktovat proděkanku pro studijní záležitosti. Není vhodné zavádět 
instituci školní inspekce, jak funguje na některých fakultách, kde se zapisují včasné příchody 
a odchody pedagogů. 
 
Kol. M. Beneš uvedl, že pokud dostal ústav akreditaci na navazující magisterské studium 
před sedmi lety, nemůže přece stále dodržovat stejný sylabus, který uvedl před sedmi lety. 
Konstatoval, že předloženému návrhu nerozumí a s dalším kontrolním orgánem nesouhlasí. 
Zdůraznil, že vedení FF UK jsme si zvolili sami, takže bychom mu měli důvěřovat. On sám 
tuto důvěru ve vedení má, a proto nesouhlasí se vznikem dalšího kontrolního orgánu. 
 
Kol. Zajíček upozornil, že na nedávno řešený problém s etnologií, tj. na výuku nahrazovanou 
koupí CD se studijními materiály za cenu 100 Kč, se přišlo náhodou, a to prostřednictvím 
veřejného média, nikoli proto, že student konzultoval věc s proděkankou pro studium. 
 
Kol. Lyčka podotkl, že v materiálu není zmiňován návrh ustavení nového kontrolního orgánu. 
Cílem podnětu není ani sešněrování předmětů. Jedná se o to, že některé ústavy mohou 
naplňovat své akreditace předměty jiných oborů. 
 
Kol. M. Beneš zdůraznil, že se to děje vždy se souhlasem daného přednášejícího. 
 
Kol. Lyčka odpověděl, že je podstatné, aby si toho byl vyučující vědom. 
 



Kol. Tichý uvedl, že pokud je v akreditaci vedena obecná kolonka, která bude naplňována 
čtyřmi kurzy, jedním na vlastním ústavu a třemi na ústavech jiných, a postupně přestane být 
kurz na vlastním ústavu vyučován, nikdo to nezjistí. Cílem tohoto podnětu je zajistit, 
abychom měli možnost zjistit, že se něco takového děje. 
 
Kol. Z. Beneš zdůraznil, že jestliže byl v roce 1994 akreditován kurz, je jasné, že nebude 
vyučován podle sylabu. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že je nejdůležitější, aby byly dodržovány akreditace a aby studenti 
mohli problémy konzultovat např. s proděkankou pro studium, a nemuseli je zveřejňovat 
prostřednictvím médií, ačkoli je pochopitelné, že je to pro studenty lákavější cesta. 
 
Kol. Chromý vyslovil dotaz, na jak dlouho jsou schvalovány akreditace. Od roku 1994 
uplynula již dlouhá doba. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že jsou schváleny na počátku a poté se pouze prodlužují. 
 
Děkan doplnil, že některé akreditace jsou na 10 let, jiné na 4 roky, aby si akreditační komise 
ověřila, zda vše funguje, a poté jsou prodlouženy na 8 let. Problém delších akreditací tedy 
opravdu vzniká, protože panuje tendence využít co největší délku studia. 
 
Kol. Zajíček dodal, že dle jakékoli z navržených reforem vzdělávání se celý systém akreditací 
bude měnit a bude jedna akreditace pro celou FF UK. 
 
Kol. Z. Beneš podotkl, že existuje i informace, že některé obory budou nestrukturované. 
 
Děkan uvedl, že za poslední 4 roky bylo akreditováno celkem 50 materiálů. Otázkou je, zda 
jsou tyto akreditace funkční. První akreditace je stanovena na dobu 4 let právě z toho 
důvodu, abychom mohli řešit, zda jsou dané obory potřebné a zda správně fungují. Dále 
konstatoval, že přestrukturování bude mít za následek dvojnásobek úřednické práce 
pedagoga. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že když se srovnají akreditační materiály v ČR s materiály např. na 
elitních univerzitách v USA, jsou ty naše mnohem přesnější a tím pádem také mnohem 
administrativně náročnější. V USA je studijní plán pouze rámcový. 
 
Děkan uvedl, že v určitém ohledu zopakuje tezi kol. M. Beneše. Nerad by nyní dával na 
starosti něco proděkance pro studium. Nejprve je třeba zjistit, zda se jedná o trend, nebo o 
výjimečné případy. Pokud se jedná o trend, situace bude tvrdě řešena, za to zodpovídá on 
sám. Je třeba problémy určit, a pokud budou dokazatelné, je nutné situaci ihned řešit. 
Zdůraznil, že sám bude zodpovídat za to, aby situace byla řešena. 
 
Dr. Chlup uvedl, že se jedná o dva hlavní body. Je třeba, aby byla zveřejněna ústřední část 
akreditačních materiálů, včetně modelových realizací, které nemusejí být stejné a mohou se 
střídat. Je nutné, aby student alespoň rámcově věděl, co mu ústav slíbil. Dále je třeba 
zajistit, aby studenti byli obeznámeni s tím, jak mají postupovat v případě, že ústav 
nedodržuje to, co slíbil. Studijní komise je vhodným řešením, ale je třeba, aby o této 
možnosti studenti věděli, aby měli jasnou instruktáž. 
 
Děkan se z důvodu jednání omluvil a uvedl, že je možné se obracet na proděkany. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda dr. Chlup dokáže formulovat usnesení nebo alespoň jeho 
základ. 
 



Dr. Chlup uvedl, že by bylo lepší formulovat dvě usnesení. Rozhodně by na webových 
stránkách FF UK měla být zveřejněna ústřední část sylabu, kde je vlastní studijní plán. 
 
Kol. M. Beneš vznesl dotaz, zda bude ve studijním plánu uvedeno jméno člověka, které je 
uvedeno v akreditačních materiálech, nebo jméno toho, kdo daný kurz vyučuje. 
 
Dr. Chlup odpověděl, že jméno toho, kdo je uveden v akreditačních materiálech. 
 
Kol. Tollar podotkl, že je také třeba řešit, zda je vůbec možné tyto informace zveřejnit. Celý 
podnět považuje za dobrý nápad, ale není schopen dohlédnout právní souvislosti, co se týče 
zveřejnění. 
 
Kol. Z. Beneš vyslovil návrh zvolit obecnější typ usnesení zacílený na kontrolovatelný poměr 
mezi akreditací a reálnou výukou. Přesnější formulaci by bylo vhodné odložit do příštího 
zasedání. 
 
Kol. Zajíček vyslovil návrh usnesení: „AS FF UK vyzývá vedení, aby vypracovalo materiál 
sloužící k zajištění kontroly poměru mezi akreditací a reálnou výukou.“ 
 
Kol. Z. Beneš zdůraznil, že se jedná o to, aby studenti měli možnost ověřit soulad mezi 
akreditací a reálnou výukou. 
 
Kol. Tollar uvedl, že nemáme dostatek informací, abychom zde rozhodovali o dalších 
krocích. Proto by mohlo být efektivnější vyzvat jednu z komisí, aby připravila velmi stručný 
návrh potenciálních možností, jak dále postupovat. 
 
Kol. Z. Beneš vyslovil souhlas s návrhem kol. Tollara a navrhl usnesení ve znění: „AS FF UK 
vyzývá studijní komisi, aby vypracovala pracovní materiál ke kontrole souladu akreditace a 
reálné výuky.“ 
 
Proděkan Gregor uvedl, že se ke slovu přihlásil proto, že zde již není přítomen pan děkan. 
Vznesl dotaz, zda je opravdu nutné, aby se přijímalo usnesení o materiálu, který byl 
k dispozici velmi pozdě. Při příštím zasedání se také bude projednávat výhled, o němž se již 
zmínil pan děkan. Otázal se, zda by nebylo vhodnější počkat na příští zasedání, na němž 
bude tato tématika projednávána, a to včetně materiálu zaslaného děkanem, díky němuž 
budeme více informováni. 
 
Kol. Tollar souhlasil s návrhem proděkana Gregora, ale doplnil, že by bylo vhodné, aby se 
k materiálu vyjádřila studijní komise. Také je třeba zjistit, jak by mohla vypadat konkrétní 
podoba zveřejnění akreditačních materiálů. 
 
Proděkan Gregor podotkl, že se v tom případě jedná o usnesení jiného typu. 
 
Kol. Zajíček na základě připomínek kol. Z. Beneše a kol. M. Beneše vyslovil návrh usnesení: 
„AS FF UK vyzývá studijní komisi, aby vypracovala své stanovisko k předloženému 
materiálu.“ 
 
Kol. Čermák zdůraznil, že přijímat usnesení na tomto jednání není podle jeho názoru 
vhodné. Je pravděpodobné, že diskuse o tomto tématu bude pokračovat. Do zápisu by mělo 
být uvedeno, že byla diskuse zahájena, a naznačeno, že nebyla ukončena. 
 
Kol. Lyčka uvedl, že podporuje návrh usnesení. Pokud budeme pouze konstatovat, je 
pravděpodobné, že se nedobereme žádného řešení situace. 
 
Kol. Zajíček informoval, že návrh usnesení již máme, takže určitě budeme muset hlasovat. 



 
Kol. Chromý vznesl dotaz, zda je nutné zadávat tento úkol studijní komisi, která pouze 
zopakuje to, co je nám již známo. Podstatné je zjistit, jaké části akreditačních materiálů 
můžeme publikovat, což je spíše otázkou pro právníka. 
 
Kol. Horčička odpověděl, že studijní komise by rozhodně o této záležitosti měla být 
informována. Ovšem je také potřeba zvážit, co a komu je možné dát k dispozici, protože 
naše akreditace jsou jedinečné a není žádoucí zveřejňovat návod na sestavení vlastní 
akreditace. 
 
Kol. M. Beneš uvedl, že pokud vyslovil návrh usnesení, tak jej nyní stahuje. Každý účastník 
zasedání může vyslovit návrh a každý návrh bude odhlasován. Diskuse se obrátila až 
k otázce ověřování právníkem, což je špatný obrat. Bylo by vhodné materiál pouze vzít na 
vědomí. 
 
Kol. Z. Beneš projevil souhlas s návrhem kol. M. Beneše. Svůj návrh také stáhl a 
upřednostnil vzít materiál na vědomí. 
 
Kol. Horčička upozornil, že bychom měli určit jiný postup, co se týče daného materiálu. 
K materiálu by se jistě měla vyjádřit studijní komise, ale nejprve by k němu vedení FF UK 
mělo vyjádřit své stanovisko a teprve poté by se měl podklad, a to včetně stanoviska vedení, 
dostat ke studijní komisi. 
 
Kol. Chlup také stáhl svůj návrh usnesení. 
 
Proděkan Gregor uvedl, že nezpochybňuje celý problém, pokud tento existuje. Jestliže 
vedení FF UK obdrží úkol, bude se jím zabývat. Zdůraznil však, že pokud má vzniknout 
usnesení, musí být toto usnesení jednoznačné. 
 
Kol. Zajíček vyslovil návrh usnesení: „AS FF UK bere na vědomí materiál dr. Chlupa a kol. 
Lyčky a vyzývá vedení FF UK, aby se jím dále zabývalo.“ 
 
Kol. Chromý vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné celou problematiku navázat na další 
zasedání AS FF UK. 
 
Kol. Zajíček vyslovil návrh usnesení doplněný o připomínku kol. Chromého: „AS FF UK bere 
na vědomí materiál dr. Chlupa a kol. Lyčky a vyzývá vedení FF UK, aby k němu do příštího 
zasedání AS FF UK zformulovalo své stanovisko.“ 
 
Usnesení č. 116: AS FF UK bere na vědomí materiál dr. Chlupa a kol. Lyčky a vyzývá 
vedení FF UK, aby k němu do příštího zasedání AS FF UK zformulovalo své 
stanovisko. 
 
Hlasování: 16-1-1, usnesení bylo přijato. 
 
 7. Různé 
 
Kol. Zajíček zahájil tento bod přečtením textu e-mailu kol. Čermáka: „Zajímaly by mne věci 
kolem chystaného stud. klubu v Celetné, aspoň ve dvojím smyslu a byl bych rád, kdyby 
někdo podal informaci. První je ekonomická a vychází z předpokladu, že budova je 
majetkem FF a pak je dobré vědět něco o financování, dotování, výnosu apod. Druhá je 
obsahová, náplňová: o co v něm půjde? jen o zábavu (tanec apod.) nebo např. i diskusní 
platforma, klub, kde se zainteresovaní můžou posadit a mluvit? Moc bych se přimlouval 
především za to druhé, nikdy v moderní době to pro studenty nebylo, zatímco slušné 
univerzity jinde místo k neformálnímu setkání nabízejí jako samozřejmé.“ 



 
Kol. Čermák uvedl, že svůj mail již nechce doplnit. 
 
Proděkan Gregor se omluvil, že neslyšel text celého e-mailu, protože jej přerušil Ing. Mgr. L. 
Ondračka. Co se týče budovy v Celetné, jedná se o omyl, protože tato budova není ve 
vlastnictví FF UK. FF UK si tuto budovu pouze pronajímá. Studentský klub není záležitostí 
naší správy objektu, ale správy objektu rektora a kvestora. Uvedl, že k záležitosti klubu 
v Celetné může poskytnout bližší informace, ale nikoli dnes, protože je nemá připravené, 
jelikož se o akci přímo nezajímá. Na závěr požádal o přeposlání tohoto e-mailu. 
 
Kol. Zajíček vznesl dotaz, zda se dislokační rozhodnutí netýká sklepů, a zda jsou tedy tyto 
sklepy dány rektorátem přímo SR. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že budovu v Celetné si FF UK pronajímá již dlouho, takže 
nejsou známy přesné hranice oddělující části, které patří FF UK a které nikoli. Sklepy nejsou 
v majetku FF UK, některé byly dány k dispozici studentům, jiné rektorátu. Přesné ohraničení 
však není známé. 
 
Kol. Bachtík informoval, že SR a SU UK jedná s kvestorem, jde o záležitost týkající se UK. 
Ve sklepích má být umístěno občerstvení a mají se tam konat kulturní akce a třeba i 
přednášky a diskuse na návrhy studentů. Prostor je využitelný různými způsoby. Nejbližší 
informace budou moci poskytnout studenti ve SR, kteří také přijímají návrhy na využití 
prostoru. 
 
Kol. Radovanovič vznesl dotaz na vedení FF UK týkající se opožděného průběhu 
studentských evaluací. Tyto evaluace se měly konat ve druhé třetině semestru, ale probíhají 
až nyní, což není vhodné, jednak protože je poslední týden výuky, jednak protože se konal 
rektorský sportovní den, takže se na mnoha ústavech nekonala výuka nebo se jí studenti 
neúčastnili. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že termín takto nebyl naplánován, ale došlo k němu z více 
důvodů, organizačních, kapacitních i osobních, neboť on sám byl nemocný. Proto byl termín 
posunut. Co se týče rektorského dne, je omyl tvrdit, že se v tento den nevyučuje, tento den je 
pouze vyhlášen k soutěžení, takže výuka se automaticky neruší, ale pokud se jí studenti 
nezúčastnili, byli omluveni. Výuka se ruší pouze tehdy, pokud děkan fakulty vyhlásí 
děkanské volno. Pokud některé ústavy zrušily svou výuku, není to záležitostí vedení FF UK 
ani rektora. 
 
Kol. Radovanovič konstatoval, že řada studentů se výuky nezúčastnila. 
 
Proděkan Gregor zopakoval, že pozdní termín nebyl naplánován, nýbrž k němu došlo 
z technických a kapacitních důvodů. 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 11. 6. 2009 
 
	  

	  


