
Zápis z 12. jednání Akademického senátu FF UK 11. 6. 2009 
 
 
Přítomni: Z. Beneš, S. Binková, P. Christov, J. Kalivoda, A. Klégr, M. Kovář, J. Kuklík, E. 
Lehečková, A. Skřivan, J. Šlerka, J. Bachtík, P. Beránek, A. Bříza, j. Chromý, P. Píša, D. 
Radovanovič, M. Slavík, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček. 
Omluveni: M. Beneš, F. Čermák, P. Štogrová Jedličková, M. Lyčka, S. Rubáš, P. Zemánek, 
P. Brůha, T. Hadravová, V. Strobach, M. Ulvr. 
Nepřítomni: H. Šůrová. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., Ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, Ph.D., proděkani; Ing. J. Pospíchal, tajemník; K. Volná, AS 
UK. 
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 11. zasedání AS FF UK 
 3. Projednání návrhu nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího řádu 
 AS FF UK 
 4. Projednání návrhu nového Rigorózního řádu FF UK 
 5. Projednání návrhu nových Pravidel pro přiznávání stipendií 
 6. Projednání výše doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009 
 7. Projednání materiálu „Předpoklady a výhledy“ 
 8. Vyhlášení volby děkana FF UK 
 9. Projednání harmonogramu zasedání AS FF UK 
 10. Podnět kol. Kalivody ohledně funkčnosti sekretariátu AS FF UK 
 11. Podnět kol. Píši ohledně SIS 
 12. Různé 
 
Kol. Christov zahájil 12. zasedání AS FF UK a informoval, že toto zasedání je nestandardní, 
protože se na zasedání sešel nízký počet členů. Bude proto zřejmě třeba upravit program. 
 
 1. Schválení program zasedání 
 
Kol. Šlerka vyslovil návrh pozměnit uvedený program zasedání z důvodu nízkého počtu 
přítomných. Také informoval, že dva členové budou nuceni se v průběhu jednání omluvit, a 
proto by bylo vhodné vynechat agendu, která snese odkladu. Vyslovil návrh projednávat 
pouze tyto body: Projednání návrhu zápisu 11. zasedání AS FF UK, Projednání návrhu výše 
doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009, protože bez schválení daného materiálu 
bychom mohli doktorandy uvést do nepříznivé situace, Vyhlášení volby děkana, které je 
v této fázi pouze technickou záležitostí, a bod Různé. 
 
Kol. Radovanovič doplnil, že by bylo vhodné projednat také podnět kol. Píši, protože by tento 
již nebyl v září aktuální. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že u tohoto bodu bude potřeba schválit usnesení. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil návrh, aby v tom případě senát projednal také jeho podnět ohledně 
funkčnosti sekretariátu AS FF UK. 
 
Kol. Chromý vznesl dotaz, zda lze spoléhat na to, že v září bude na zasedání přítomno více 
členů. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že za 40 minut se budou muset dva přítomní omluvit. 
 



Kol. Volná vyslovila návrh pozměnit program s ohledem na důležitost bodů. Bod č. 6 a bod č. 
8 je třeba projednat přednostně. 
 
Kol. Šlerka stáhl svůj návrh. 
 
Kol. Christov vyslovil návrh programu na základě připomínek. Z bodu č. 6 (Projednání výše 
doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009) by se stal bod č. 3 a z bodu č. 8 
(Vyhlášení volby děkana FF UK) by se stal bod 4. 
 
Hlasování o programu s navrženými změnami: 18-0-0, program byl schválen. 

 2. Projednání návrhu zápisu 11. zasedání AS FF UK 

Kol. Christov informoval, že byly zapracovány připomínky kol. Zemánka. 

Hlasování: 19-0-0, zápis z 11. zasedání AS FF UK byl schválen. 

 3. Projednání výše doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009 

Děkan uvedl, že se jedná o klasický materiál, který je zpracováván oddělením vědy. 
Konstatoval, že návrh schvaluje děkan a AS FF UK se k němu vyjadřuje. Dále informoval, že 
se z důvodu technické chyby původně navrhlo minimální stipendium pro 1. ročník nižší, než 
je předepsané minimum. Děkan tedy rozhodl o navýšení, takže vyplácené stipendium bude 
tvořeno standardní částkou. Původní částka, která je uvedena v materiálu, tj. 5750 Kč, bude 
navýšena na standardní částku 6050 Kč. Ostatní částky jsou v materiálu uvedeny správně. 

Usnesení č. 117: AS FF UK nemá námitek proti návrhu o výši doktorských stipendií 
na druhé a třetí čtvrtletí 2009 předloženému děkanem FF UK.  

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 4. Vyhlášení volby děkana FF UK 

Kol. Christov informoval, že se jedná o návrh harmonogramu volby děkana, který dle 
Volebního a jednacího řádu vyhlašuje AS FF UK. Návrh usnesení byl k dispozici a jsou 
v něm uvedeny termíny, jež byly stanoveny dle předpisů. 

Usnesení č. 118: AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 
12. 11. 2009. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto 
voleb na pondělí 12. 10. 2009. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají 
písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává 
předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k 
volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 5. 11. 2009.  

Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 

 5. Projednání návrhu nového Statutu FF UK a nového Volebního a jednacího 
 řádu AS FF UK  
 
Děkan informoval, že materiál stručně představí, a poté požádá kol. Kalivodu o případné 
zpřesnění. Nové znění návrhů v rámci depuračního procesu již bylo na zasedání AS FF UK 
projednáváno a bylo odesláno na Legislativní komisi AS UK. Legislativní komise AS UK i 
plénum AS UK se zachovaly netradičně, AS UK připravil asi 13 legislativně-technických 
poznámek, které z velké části nemění náš návrh, a s těmito poznámkami již návrh schválil. 



Pokud my na dané změny přistoupíme, nový Statut FF UK a nový Volební a jednací řád AS 
FF UK vejdou v platnost. Obecně se jedná spíše o doplňky, ale v návrhu je obsažena také 
jedna záležitost týkající se obsahu. V materiálu se hovoří o trvání senátu, ale Legislativní 
komise považuje senát za věčný, a hovoří tedy o funkčním období členů senátu. V současné 
situaci nemůžeme navrhnout totéž, co jsme navrhovali dříve, proto by děkan doporučil návrh 
přijmout. Legislativní komise provedla úpravu na několika místech, ale je nutné provést 
změny na více místech, než na kolika navrhla Legislativní komise. Osobně na základě 
několika jednání s  Legislativní komisí FF UK a s kol. Volnou, která se zúčastnila jednání 
Legislativní komise AS UK, doporučuje návrh ke schválení. 

Kol. Kalivoda uvedl, že stručně připomene únorové jednání o tomto materiálu. Původně jsme 
obdrželi z UK připomínky, že jsou v našich materiálech nesprávné formulace. Děkanát této 
situace využil a přepracoval i další místa. Kol. Kalivoda připomněl, že varoval, že 
projednávání bude dlouhodobým procesem. Dále podal zprávu o jednání s dr. Stašou, na 
němž se prozatímně podařilo prosadit představu senátu jako orgánu s omezeným funkčním 
obdobím. Prosazení této představy opravdu bylo prozatímní, naše pojetí se v konečném 
stadiu jednání Legislativní komise AS UK nepodařilo obhájit, a a její připomínky senát FF UK 
nyní opět  pojímají jako věčné těleso, které se nerodí ani neumírá. Budeme zřejmě muset 
ustoupit, jak navrhuje pan děkan, protože se jedná o pojetí, které je Rektorátem považováno 
za závazné pro celou univerzitu. Univerzitní komisí navržené opravy však nepokrývaly 
všechna místa, kde se výše uvedený problém vyskytl. Proto byla pozměněna ještě další 
místa, která jsou uvedena v materiálu. Dále vyslovil poděkování kol. Volné. Jednání 
Legislativní komise AS UK o našem návrhu nebylo otevřené, takže kol. Volná jako členka AS 
UK byla jedinou osobou, která nás mohla reprezentovat, a podařilo se jí prosadit náš návrh 
tak, že nám AS UK vyhověl. Kol. Kalivoda uvedl dvě nutné konkrétní změny, které se týkají 
uvedeného problému a které je nutno doplnit nad rámec připomínek Legislativní komise 
AS UK, pokud přijmeme její koncepci neomezeného trvání akademických senátů : 

Čl. 6 odst. 5 Statutu FF UK. Je třeba změnit „senátu“ na „členů senátu“, takže by formulace 
měla znít takto: „Funkční období členů senátu.“  

Čl. 7 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK. Poslední věta by po úpravě měla znít 
takto: „Doplňovací volby se nekonají v posledních šesti měsících funkčního období členů 
senátu, jak bylo stanoveno při vyhlášení voleb (čl. 3 odst. 1).“ 

Došlo i k dalším změnám, ale jednalo se pouze o technické a formulační úpravy, které proto 
nemusí být předmětem žádné tematické diskuse. Většina z těchto úprav ani nebyla v rámci 
diskuse požadována, proto bychom návrh měli odsouhlasit. Na závěr informoval, že kol. 
Klégr měl na únorovém jednání AS FF UK připomínky k interpunkci latinských a českých 
znění sponzí v příloze Statutu FF UK.. Tyto připomínky byly zapracovány, ale nedopatřením 
nebyly publikovány na webových stránkách v materiálu pro dnešní jednání AS FF UK. Proto 
by bylo vhodné do případného usnesení uvést, že byly zapracovány podněty kol. Klégra. 

Kol. Zajíček vyslovil návrh drobné změny. V čl. 6 odst. 7 Statutu FF UK je nyní uvedeno toto: 
„Jestliže členství v senátu zanikne podle odst. 6, nastupuje do senátu na zbytek funkčního 
období náhradník určený dle volebního a jednacího řádu senátu.“ Na základě předchozí 
diskuse by proto navrhl změnit odst. 5 čl. 6 z „Funkční období členů senátu je dvouleté.“ na 
„Funkční období členů senátu a náhradníků je dvouleté.“ 

Kol. Tichý vznesl dotaz, zda navrhovaná změna naopak nezhoršuje situaci. 



Kol. Volná informovala, že se při debatách o návrzích dostali do „formulační extáze“ a došli 
k tomu, že když se vyhlašují volby do AS FF UK, tak se vyhlašují na další období. Výtky, že 
by pak náhradník mohl pokračovat, jsou tedy neopodstatněné, protože za daných podmínek 
pokračovat nemůže. Celá situace není řešitelná, nikdy nebude panovat dokonalá shoda. 

Kol. Zajíček podotkl, že nikde není uvedeno, že se volby vyhlašují na dva roky. 

Kol. Volná přitakala. 

Kol. Kalivoda zdůraznil, že pokud budeme požadovat tuto změnu, bude se jednat o změnu 
nad rámec LTO navrhovaných LK AS UK a můžeme tak ohrozit podmíněné schválení 
našeho materiálu. Proto bychom na této změně neměli trvat. Jedná se o místo, jehož řešení 
může způsobit vážné problémy. Problém vyvstávající z toho, že student v průběhu svého 
členství v AS FF UK přestane být studentem a stane se vyučujícím, jsme také nevyřešili. 
Pokud budeme trvat na změnách, celý proces proběhne znovu. Určitě by bylo lepší materiál 
nyní schválit bez změn na tomto místě textu. 

Děkan shrnul své stanovisko. Vyslovil souhlas s kontextuální úpravou kol. Kalivody ohledně 
vložení „členů“. Informoval, že ohledně interpunkce sponzí se jedná o jeho chybu, protože 
zaslal předposlední materiál namísto posledního. V posledním materiálu jsou již změny 
zapracovány. Pokud jde o návrh kol. Zajíčka, sám tuto změnu navrhovat nebude. 

Kol. Volná informovala, že navrhovala ještě jednu změnu v materiálu týkající se doplňovací 
volby, kterou poslala panu děkanovi. 

Kol. Kalivoda uvedl, že tato změna byla zapracována. 

Děkan doplnil, že se změnou souhlasil. 

Kol. Christov uvedl, že můžeme přistoupit k vyslovení návrhu usnesení. 

Kol. Kalivoda vyslovil návrh usnesení: AS FF UK schvaluje předložený návrh novelizace 
Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK v předloženém znění s doplněním 
změn v diskusi na místech čl. 6 odst. 5 Statutu FF UK a čl. 7 odst. 2 Volebního a jednacího 
řádu AS FF UK a se zapracováním připomínek kol. Klégra z února tohoto roku, jak je přijal 
děkan. 

Děkan uvedl, že je usnesení celkově ke schválení. Jednalo se v podstatě o jeho návrh, takže 
není nutné přidávat „jak je přijal děkan“. 

Usnesení č. 119: AS FF UK schvaluje předložený návrh novelizace Statutu FF UK a 
Volebního a jednacího řádu AS FF UK v předloženém znění s doplněním v diskusi na 
místech čl. 6 odst. 5 Statutu FF UK a čl. 7 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK 
a se zapracováním připomínek kol. Klégra z února tohoto roku. 

Hlasování: 15-0-2, návrh usnesení nebyl přijat. 

Kol. Zajíček zpochybnil hlasování a požádal o hlasování nové. 

Jelikož plénum proti tomuto postupu nevzneslo námitku, hlasování bylo revokováno. 

Opakované hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 



Kol. Šlerka informoval, že spolu s kol. Zajíčkem byli pozváni na Akademické fórum Jednoty 
českých matematiků a fyziků, proto se nyní omlouvají z dalšího průběhu zasedání. 

Kol. Christov konstatoval, že tím je AS FF UK neusnášeníschopný, a vyhlásil 
patnáctiminutovou přestávku. Po přestávce byl nucen opět konstatovat, že AS FF UK je stále 
neusnášeníschopný. Zdůraznil, že neprojednány zůstaly některé zásadní body, které bude 
nutné přesunout na září, a zasedání ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 10. 9. 2009 
 

 

 

 

 

	  


