
Zápis ze 13. jednání Akademického senátu FF UK 10. 9. 2009 
 
 
Přítomni: M. Beneš, Z. Beneš, F. Čermák, P. Christov, P. Jedličková, J. Kalivoda, A. Klégr, 
M. Kovář, E. Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, J. Šlerka, P. Zemánek, P. Beránek, P. Brůha, 
H. Šůrová, J. Chromý, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, O. Tichý, V. Tollar, M. Ulvr, 
S. Zajíček. 
Omluveni: S. Binková, A. Skřivan, M. Souček, J. Bachtík, A. Bříza, T. Hadravová, P. Píša. 
Hosté: prof. RNDr. V. Hampl, DrSc., rektor; PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. 
Gillernová, CSc., prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, PhD., proděkani; K. Volná, 
AS UK. 
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 12. zasedání AS FF UK 
 3. Vystoupení kandidáta na post rektora, prof. RNDr., Václava Hampla, DrSc. 
 4. Projednání harmonogramu zasedání AS FF UK 
 5. Projednání podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 
 6. Projednání akreditačních materiálů 
 7. Projednání návrhu nového Rigorózního řádu FF UK 
 8. Projednání návrhu nových Pravidel pro přiznávání stipendií 
 9. Projednání materiálu „Předpoklady a výhledy“ 
 10. Podnět kolegy Kalivody ohledně funkčnosti sekretariátu AS FF UK 
 11. Podnět kolegy Píši ohledně SIS 
 12. Různé 
 
Kol. Zajíček zahájil 13. zasedání AS FF UK. Dříve než přistoupil k vlastnímu projednávání, 
předal slovo kol. Šlerkovi. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že pro něj není lehké hovořit v této situaci, kdy nás opustil prof. Kuklík. 
Sám s ním měl mnoho pří, ale ctil v něm člověka s velkou erudicí a silnou osobnost. 
Prohlásil, že nám všem bude prof. Kuklík chybět. Kol. Šlerka vyzval přítomné, aby drželi 
minutu ticha za prof. Kuklíka. 
 
 1. Schválení programu zasedání 
 
Kol. Zajíček uvedl, že program zasedání byl zveřejněn na internetových stránkách FF UK, 
není tedy třeba jej opakovat.  
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 
Hlasování: 23-0-0, program byl schválen. 
 
 2. Projednán návrhu zápisu 12. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že se jedná o klasický bod. 12. zasedání AS FF UK bylo těsně 
předprázdninové, plénu se nepodařilo projednat veškeré body programu, proto tyto byly 
připojeny k programu dnešního zasedání. K zápisu dorazilo emailem několik připomínek, 
nejzásadnější byla připomínka kol. Kalivody. Všechny připomínky byly zapracovány. 



 
Hlasování: 23-0-0, zápis ze 12. zasedání AS FF UK byl schválen. 
 
 3. Vystoupení kandidáta na post rektora, prof. RNDr., Václava Hampla, DrSc. 
 
Kol. Zajíček poprosil pana rektora, aby představil svůj volební program, a předal mu slovo. 
 
Rektor pozdravil a poděkoval za pozvání, kterého si váží a je rád, že může představit své 
myšlenky a představy ohledně nadcházejícího období. Informoval, že dnes hledal časový 
prostor velmi obtížně, protože se koná zasedání Pléna České konference rektorů, kterého 
se účastní předseda Vlády ČR a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, k čemuž 
nedochází příliš často. Na tomto zasedání probíhá debata ohledně financování vědy, které 
se chtěl zúčastnit.  
Poté rektor přešel k situaci Univerzity a výhledům v kontextu toho, co nás potkalo. Náš život 
bude rámován několika tématy: tématem univerzitní autonomie, postavením univerzit ve 
společnosti a reformou terciárního vzdělávání, dále reformou financování výzkumu a v 
neposlední řadě tématem univerzitních nemocnic, které může zdánlivě vypadat 
specializovaně, ale dle jeho názoru spadá do stejného obecného rámce. Zásadní je 
samozřejmě také snaha, aby se školství celkově posouvalo vpřed. Uvedl, že by byl rád, 
kdyby tato snaha byla úspěšnější než dosud.  
Poté přešel k záležitostem týkajícím se svého volebního programu. Informoval, že před 
létem zaslal materiál tento program obsahující, nemá ambice představovat zde tento 
materiál celý, protože někteří členové AS FF UK jsou jistě informováni. Tento materiál je 
ochoten individuálně poskytnout.  
Rektor dále poskytl nové informace ze zasedání ČKR. Uvedl, že ministryně Kopicová před 
zasedáním avizovala, že bude-li hovořit ona, bude situace špatná, pokud bude hovořit 
premiér Fischer, situace bude dobrá, a informoval, že hovořil premiér Fischer. Ten přišel s 
informací, že bude posílen rozpočet vysokých škol o 1 miliardu Kč. Rektor uvedl, že i přes 
bídný stav, v němž se vysoké školství nachází, a při zohlednění ekonomické krize je toto 
dobrá zpráva. Dalším tématem jednání ČKR bylo financování vědy, a zde se dostává ke 
svému vlastnímu programu.  
Program se odvíjí od toho, čím by UK měla být, a podle jeho názoru by měla být vědeckou 
institucí zajímavou nejen pro studenty a pracovníky, ale i pro veřejnost. Toto pojetí je 
součástí jeho vědeckého plánu a reforma financování vědy by měla k jeho realizaci 
dopomoci. Navýšení prostředků bude nápomocné, ale rozhodně nebude kompenzovat 
pokles financí ve vzdělávací části. Sám je přesvědčen, že tento pokles je třeba zvrátit.  
K tématu vědecké činnosti ještě uvedl, že jelikož bude více prostředků, vzniká otázka, jak s 
těmito „novými institucionálními prostředky“ naložit. Reforma získává finance tím, že krátí 
výzkumné záměry. To jsou však projekty, které běží a je nutné zajistit, aby pokračovaly tak, 
jak byly naplánovány, což je rektorovou první snahou. Po oddělení financí na výzkumné 
záměry budeme postaveni před otázku, jak naložit se zbývající částkou. Chceme ji v zásadě 
rozdělit dle výkonnosti pracovišť, nechceme ovšem kopírovat vládní postup.  
Rektor se dále vyjádřil k problematice doktorského studia a zdůraznil, že doktorandi 
dostávají nízké příspěvky. Na Slovensku dostávají všichni doktorandi 500 Euro od státu a 
tato částka je mnohem vyšší než u nás. Chceme-li získat prostředky na doktorská stipendia, 
bylo by možné zvýšení dosáhnout složením dvou věcí: UK navyšuje ze společných 
prostředků stipendia a toto navýšení by se mohlo zvýšit tak, aby šlo o navýšení o 20%. 
Druhým významným zdrojem by byla grantová agentura. V současné situaci ji bude nutné 
posílit tak, aby se pravděpodobnost úspěchu podání grantu blížila ke 40 až 45%, nyní je tato 



pravděpodobnost nad 30%. Dále posílíme odměny, resp. stipendia, která si budou studenti 
moci brát. Je zřejmé, že u grantové agentury uspěje méně než polovina žadatelů, ale je také 
pravda, že o grant mohou žádat i spoluřešitelé, což je také způsob, jak získávat prostředky.  
Rektor přešel k problematice SISu. Ten je nutné vyladit, aby nám zřetelně a význačně 
pomáhal. Uvedl, že nechce toto téma více otvírat, ale že diskusi je otevřen.  
Posledním bodem, o němž bude hovořit, je rozvojová oblast v užším smyslu: prostor, 
výstavba atp. Bude hovořit konkrétně o FF UK, jelikož se nacházíme v napjaté situaci. Po 
rozmluvě s děkanem by rád informoval o aktivitě, kterou společně rozvinuli přes léto: získali 
nabídku na dvě budovy v centru Prahy a tato nabídka by mohla řešit problém s prostorem. 
Samozřejmě se jedná o záležitost ve velmi předběžném stavu. Nyní probíhá řešení, zda 
jsou to budovy vhodné pro UK, probíhají také úvahy, jak by mohla vypadat rekonstrukce 
apod. Celkově se tedy jedná o rozjetý projekt, který by mohl řešit prostorové problémy FF 
UK. Rizik je samozřejmě celá řada, včetně toho, že nyní nemůžeme financovat - nejdříve 
musí být realizován investiční záměr. Konstatoval, že tímto by rád zakončil plánovaný výběr 
ze všech okruhů, a vrátil se k „velké trojici“ témat. Zdůraznil, že vědomí UK jako vědecké 
instituce je významná zbraň, která by měla v následujících letech dále pomáhat. Rektor na 
závěr poděkoval za pozornost a uvedl, že je otevřen diskusi. 
 
Kol. Čermák konstatoval, že jsme si jistě všichni povšimli rozvíjení různých aktivit ohledně 
reformy v posledních měsících. Právě s kontextem reformy vznesl dotaz ohledně 
plánovaného spuštění infrastruktur od roku 2011, zda vzhledem k tomu, že větší prostředky 
půjdou do infrastruktur a menší na UK, budeme mít spíše méně než více financí. 
 
Rektor odpověděl, že není jednoduché na tuto otázku odpovědět. Celá záležitost musí být 
hlídána. Infrastruktury jsou financovány z evropských fondů, UK si na tyto prostředky 
nemůže sáhnout, s výjimkou některých fakult, vzhledem ke své situovanosti v Praze. Avšak 
ze zkušeností jiných rektorů je jasné, že se nejedná o jednoznačnou výhodu, protože 
finance, které se do těchto infrastruktur vloží, se nemusí vrátit. Dalším rizikem je 
udržitelnost, která je a musí být kontrolována. V principu by měly infrastruktury financovat 
samy sebe, rektor sám však vyslovil obavu, že to tak nebude fungovat. Informoval, že nyní 
neexistuje závazek státu, který by převáděl finance směrem k infrastrukturám. Prostředky 
jsou dělené, část z nich přechází k infrastrukturám, a dosud bylo hlídáno, aby zbývající 
prostředky neklesaly. 
 
Kol. Z. Beneš vznesl dotaz týkající se průměrných příjmů vysokoškolských pracovníků a 
požádal rektora, zda by se vyjádřil k materiálu, který je na MŠMT k dispozici. 
 
Rektor odpověděl, že účastníci konference se k tomuto bodu nevyjádřili, ale UK chystá 
seminář na odborné rovině týkající se právě hodnocení vědy. 
 
Kol. Zajíček vznesl dotaz, zda rektor plánuje postupovat ohledně vnitřních věcí spíše k 
integraci či spíše k decentralizaci. Ukázalo se, že FF UK má poněkud odlišný průběh studia 
než ostatní fakulty. Dotázal se, zda rektor bude vyžadovat, aby se náš styl studia přizpůsobil 
SISu či zda bude vyžadovat po společnosti Erudio, aby přizpůsobila SIS nám. 
 
Rektor odpověděl, že heterogenita UK je obrovská, což je dobře a není třeba to narušovat, 
proto musí být SIS přizpůsoben studijním předpisům. Ze své zkušenosti ví, že při zavádění 
SISu je často  situace taková, že sama fakulta funguje podle určitého systému, nikoli dle 
svých vlastních předpisů, a SIS tomuto fungování může dát formu. Fungování fakulty a SISu 



by spolu měly být v souladu a SIS zároveň musí být pro studenty přehledný. Na závěr 
podotkl, že např. i MFF by byla v principu schopna položit stejný dotaz jako kol. Zajíček. 
Problematikou souladu je nutné se zabývat od začátku a později dolaďovat menší problémy. 
 
Kol. Zajíček navázal na rektorovu výpověď, že vědecké prostředky na VZ budou 
dorovnávány z institucionálních vědeckých peněz, a vznesl dotaz, jaký bude postup 
financování poté, co skončí poslední vědecký záměr, zda se budou prostředky rozdělovat 
zcela dle výkonu či bude zaveden nějakých systém vnitřních VZ. 
 
Rektor odpověděl, že postup v této věci zatím není jasný, ale předběžně ví, že finance 
budou rozdělovány podle výkonu. Bude však třeba hledat co nejlepší řešení. Informoval, že 
byla sestavena skupina, která chtěla vypracovat návrhy pro stávající státní metodiku 
hodnocení. Tato skupina přišla s určitými návrhy, ale je jasné, že u humanitních oborů bude 
třeba změnu provést od základu, nikoli pouze doplnit či pozměnit státní metodiku. Také by 
měl existovat mechanismus pseudovýzkumných záměrů. Podotkl, že výzkumné záměry 
nebyly nejlepším programem, ale přinesly také mnohá pozitiva. 
 
Kol. Strobach uvedl, že by rád doplnil dotaz kol. Zajíčka, který možná mířil obecněji. Dotázal 
se na postavení FF UK vůči UK, na autonomii fakult a na situaci v souvislosti s Bílou knihou. 
 
Rektor informoval, že při projednávání návrhu věcného záměru zákona o TV byl naprosto 
osamělý, když se tázal po postavení fakult. Tlak musí být neustále vyvíjen. Konstatoval, že 
pro univerzitu naší velikosti má v zásadě současný stav více výhod než nevýhod. 
Modifikace, které by nebyly bezvýznamné, jsou spíše techničtějšího charakteru, např. že 
děkanovi je umožněn podpis závazků, které přesahují prostředky, které mají FF UK či UK 
dohromady k dispozici. Jedná se tedy spíše o technické záležitosti, které lze opravit. 
 
Kol. Z. Beneš podotkl, že na jednom jednání na jaře zaznělo z autoritativních úst, že Bílá 
kniha je mrtvý dokument. Dotázal se, jak mrtvý tento dokument opravdu je. 
 
Rektor odpověděl, že jeho samotného tato otázka také zajímá. Tým, který vypracoval Bílou 
knihu, stále přežívá, protože Bílá kniha se transformovala na evropský projekt. Vyslovil 
obavu, že Bílá kniha je mrtva, ale myšlenky v ní obsažené žijí dál. 
 
Kol. Zemánek se dotázal rektora, zda je dle jeho názoru výhodné či nevýhodné mít ve 
svazku univerzity tu největší fakultu ve státě. 
 
Rektor podotkl, že jde o otázku hodnou FF UK. Nikdy se na své postavení nedíval z tohoto 
úhlu a jak se ukazuje, vše má své kladné i záporné stránky. Na jednu stranu by se na 
univerzitě žilo lépe, kdyby byla menší, UK je velká i na evropské poměry, na druhou stranu 
naše velikost souvisí s naší silou. FF UK má velkou autoritu, např. když probíhala 
komunikace s Bruselem, bylo zřejmé, že jsme tam vnímáni velmi dobře. 
 
Kol. Rubáš uvedl, že fakulty mají jako jednu z povinností hodnocení svého výkonu. Vznesl 
dotaz, zda bude něco podobného vykonávat i rektorát a v případě, že bude, zda bude 
předkládat výsledky. 
 
Rektor odpověděl, že odpověď na tuto otázku by rád rozdělil. Jednou odpovědí je, že 
univerzita je ze zákona povinna vykonávat hodnocení své činnosti, avšak není doloženo, že 



by tuto povinnost jakákoli z univerzit plnila. Uvedl, že se nyní rozhodl, že hodnocení tento 
rok poprvé vypracují, což trvalo téměř celý rok, protože se to učili. Druhou otázkou je 
efektivita rektorátu, zde proběhne interní audit. 
  
Kol. Šlerka vznesl spíše praktičtější dotaz, pokud by rektor znovu uspěl v rektorské volbě, 
jak by se to projevilo na kontinuitě prorektorského týmu. 
 
Rektor odpověděl, že zatím nechce nic rozpracovávat, samozřejmě by byl rád, kdyby 
některé osoby ve své funkci pokračovaly, ale ohlížel by se také po nových jménech. 
 
Kol. Zajíček se dotázal, zda rektor považuje za své přirozené partnery spíše pražské vysoké 
školy nebo univerzity typu Masarykovy univerzity v Brně. 
 
Rektor odpověděl, že záleží na situacích, někdy je vhodná Masarykova univerzita, někdy 
pražské vysoké školy, někdy Akademie věd. Otázku by proto tímto způsobem neformuloval. 
Když ve své funkci začínal, plánoval podobný systém, jako je v Austrálii či ve Velké Británii, 
tj. sdružit silnější univerzity, ale nedošlo k tomu, protože vhodní partneři v ČR v podstatě 
nejsou, rozdíl mezi UK a  ostatními univerzitami nebo vysokými školami je velký. 
 
Kol. Volná navázala na dotaz kol. Šlerky ohledně proměn na prorektorských místech a 
vznesla dotaz, zda by byly možné i změny na vyšších postech, např. na postu kancléře. 
 
Rektor odpověděl, že zatím není schopen na tuto otázku odpovědět, avšak uvědomuje si, 
že takové posty není snadné naplnit, tím spíše ne lidmi, kteří by měli vhodnou erudici. Uvedl 
nicméně, že se současným obsazením těchto postů je spokojen. Dále uvedl, že se mu již 
nachýlil čas a naše jednání bude muset opustit. Poděkoval za pozornost a rozloučil se. 
 
Kol. Zajíček se jménem AS rozloučil s rektorem a poté vyhlásil pětiminutovou přestávku. 
Podotkl, že po přestávce bude otevřena debata na téma nominace prof. Hampla na funkci 
rektora. Upozornil, že jako AS má plénum možnost prof. Hampla nominovat, jen jej podpořit 
případně nepodpořit, nebo nedělat nic. 
 
Po přestávce kol. Zajíček zahájil rozpravu. 
 
Kol. Šlerka uvedl, že když si vzpomíná na poslední nominaci, s rektorem Hamplem nebyly 
spojeny zásadní naděje, ale když se zamyslíme nad současnou situací, je zřejmé, že se 
rektor Hampl vypracoval na osobnost schopnou odolávat tlakům MŠMT. Za sebe by tedy 
vyjádřil podporu, neví, zda slabou nebo silnou, ale podporu. Pozice rektora Hampla je 
nepříjemná, musí neustále čelit tlakům MŠMT. 
 
Kol. Chromý se dotázal přítomných členů AS UK, jak to vypadá v zákulisí, jestli bude nějaký 
další kandidát na post rektora. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že vzhledem k funkci, kterou zastává, musí vážit slova, avšak v 
současné době není podána žádná kandidatura proti rektoru Hamplovi. Co se týče naladění 
v AS UK, ten je v neustálém odporu proti MŠMT. 
 
Kol. Volná potvrdila výpověď kol. Šlerky. 
 



Kol. Šlerka zdůraznil, že to neznamená, že volba je předem jasná. 
 
Kol. Lyčka vyslovil návrh, aby se AS FF UK vyjádřil kladně, aby vyjádřil podporu. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil souhlas s návrhem kol. Lyčky. Bylo by asi zbytečné trucovitě čekat na 
dalšího kandidáta, rektor Hampl vykonává svou funkci dobře, čelí MŠMT, je ochoten 
prezentovat UK v zahraničí. Vyslovil návrh usnesení: „AS FF UK podporuje kandidaturu 
prof. RNDr, Václava Hampla, DrSc. na post rektora na funkční období 2010 - 2014.“ 
 
Děkan informoval, že se v rámci kandidatury s rektorem Hamplem několikrát sešli a rektor 
Hampl o tento post velmi stojí a nominaci nebo jen podporu FF UK jakožto největší a velmi 
silné fakulty by velmi ocenil. Dále zdůraznil, že považuje za podstatné zachování 
rozpočtových pravidel, a také již zmíněné prostorové aktivity. Tato aktivita je podporována 
vedením ministerstva, pokud by byla úspěšná, pomohla by vyřešit prostorovou situaci FF 
UK. Z těchto bodů vyplývá, že vedení UK vnímá FF UK i její problémy silně. 
 
Kol. Čermák uvedl, že za léta svého působení zažil různé rektory a také je různě vnímal. 
Pokud by se měl vyjádřit k rektoru Hamplovi, ten nikdy nevzhlížel někam nahoru, ale naopak 
se díval na univerzitu a věci, které se jí týkaly. Také je dobře, že má snahu porozumět 
záležitostem FF UK. 
 
Kol. Zajíček vyslovil názor přiklonit se k nominaci. Vyslovíme-li podporu, nikdo mimo plénum 
AS FF UK si vyjádření nepřečte, naopak nominaci si přečtou ti, kteří mají. Vyslovil návrh 
usnesení: „AS FF UK nominuje prof. RNDr, Václava Hampla, DrSc. na post rektora na 
funkční období 2010 - 2014.“ 
 
Kol. Kalivoda souhlasil s názorem kol. Zajíčka a stáhl svůj návrh usnesení. 
 
Kol. Chromý vyslovil připomínku, zda není problematické nominovat na post. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že se domnívá, že je to takto v pořádku. 
 
Kol. Beránek konstatoval, že bude nutné hlasovat tajně, protože se jedná o hlasování o 
osobě. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že naším hlasováním se rektor Hampl nestane rektorem a proto není 
třeba hlasovat tajně. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že všechna hlasování o osobách, o nichž rozhodujeme v rámci svých 
pravomocí, musí být tajná, nominace je dle něj naše pravomoc, a tedy se musí jednat o 
tajnou volbu. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že se jedná o naše právo a ne o pravomoc. Bude nutné nahlédnout do 
Volebního řádu. 
  
Kol. Chromý vyslovil návrh hlasovat tajně a tak zabránit všem pochybnostem. 
 
Kol. Zajíček proto přerušil projednávání tohoto bodu a požádal kol. Šlerku o vyrobení 
hlasovacích lístků. 



 
Kol. Šlerka podotkl, že znění usnesení převezme z některého z nominačních usnesení 
jiných fakult. 
 
 4. Projednání harmonogramu zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že podle tohoto harmonogramu se koná již dnešní zasedání, protože 
harmonogram měl být schválen již v červnu. Informoval, že termínově se vždy jedná o druhé 
čtvrtky v měsíci až na výjimečný předvolební týden, kdy se bude zasedání konat i první 
čtvrtek v listopadu. 
 
Hlasování: 20-0-0, harmonogram zasedání AS FF UK byl schválen. 
 
 5. Projednání podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 
 
Kol. Zajíček informoval, že se vyskytly problémy s dodáním konkrétních oborových 
podmínek, některé oborové podmínky jsou k dispozici až nyní v tištěné podobě. 
 
Děkan uvedl, že se jedná o tradiční zářijový materiál. K problémům došlo z důvodu brzkého 
zářijového data. Nejprve bude hovořit o obecných informacích. Váží si toho, že se po debatě 
s rektorátem podařilo zachovat talentové přijímací zkoušky na některé obory, např. u 
filosofie a religionistiky byly námitky, že se nejedná o záležitost talentu. Dále se vyjádřil k 
poplatkům za přihlášky. Uvedl, že nyní již bylo podáno 90% přihlášek elektronicky, takže 
byly poplatky vyrovnány a stanoveny na 580 Kč. Co se týče dvouoborů, jelikož je nutné si 
podat dvě přihlášky, je cena jedné přihlášky stanovena na 300 Kč. Co se týče konkrétních 
oborů, některé z nich zůstávají u testů obecných předpokladů, kulturologie se však rozhodla 
tento test odmítnout. Informoval, že v pondělí posílal celkový přehled oborové části 
Podmínek, avšak včera došlo k jedné změně. Požádal kol. Rubáše o informace o této 
změně. 
 
Kol. Rubáš uvedl, že se jedná o formulaci, k níž došlo ze strany referátu přijímacího řízení. 
Byly podány podmínky s formulací, kterou referát přijímacího řízení nepřijal a necitlivě ji 
změnil, takže bylo třeba provést úpravu, která by neměnila smysl ústavem zamýšlený. 
 
Děkan vyslovil názor, aby byl materiál schválen a postoupen na AS UK. Jedná se i o 
podmínečné schválení těch oborů, které jsou ještě stále v akreditačním procesu, avšak 
budou schváleny. Dále upozornil, že co se týče přijímacího řízení, byla ponechána hranice 
50 bodů, což je rozdíl oproti roku 2007, kdy byla hranice zrušena. Vyslovil názor, že by 
hranice měla existovat, ačkoli její zrušení nemělo fatální důsledky. Tato hranice může 
udávat určitou kvalitu a zároveň zabraňuje, aby bylo přijetí samozřejmostí. 
 
Kol. Čermák se dotázal, co přesně bylo předmětem problému, o němž hovořil kol. Rubáš. 
 
Kol. Rubáš odpověděl, že problém vznikl zásahem nových kolegyň, které se pokusily 
formulačně sjednotit celý soubor oborů, takže vykonaly zásah, který byl nesmyslný a jehož 
důsledkem by vypadli někteří studenti. Tento zásah byl nekontrolovaný a domluva s 
kolegyněmi již proběhla. 
 
Kol. Zemánek vznesl dotaz, zda tuto informaci kol. Rubáš zjistil díky tomu, že je členem AS 



FF UK. 
 
Kol. Rubáš odpověděl, že ano. 
 
Kol. Zemánek se dotázal, zda není možné, že k podobnému problému došlo i na jiných 
oborech. 
 
Děkan odpověděl, že v průběhu září bude probíhat komunikace i s ostatními pracovišti. Co 
se týče materiálu, ten je na 90% v pořádku a je vhodné, aby jej FF UK schválila, aby nebyla 
jedinou fakultou, která by materiál nepodala. 
 
Kol. Zemánek vyslovil dotaz, zda jsou možné opravy. 
 
Děkan odpověděl, že určitě možné jsou. Nyní materiál obsahuje i podmínečné akreditace a 
stejný postup by byl, i pokud by došlo k obdobnému problému jako u translatologie. 
 
Kol. Zemánek se dotázal, zda nebude poškozen žádný obor v případě schválení materiálu. 
 
Děkan odpověděl, že si je jist, že nikoli. 
 
Kol. Zajíček přečetl usnesení. 
 
Usnesení č. 120: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK 
pro akademický rok 2009/2010 dle materiálu předloženého děkanem FF UK. 
Hlasování: 19-0-1, návrh usnesení byl přijat. 
 
 6. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan uvedl, že se jedná o obsáhlý materiál, z něhož by rád zdůraznil několik věcí. Došlo k 
rozšíření akreditace tří oborů: Arabistiky, Hebraistiky a Íránistiky, a to díky finanční podpoře, 
která zajistila možnost přijímání nových pracovníků. Zvláště problematická byla situace u tak 
malého oboru, jako je Íránistika, a je proto dobře, že byla kladně vyřešena. Sám není 
nadšen ohledně situace s Psychologií, přesto však prosí o schválení. Probíhal tříletý boj o 
pětileté studium Psychologie, protože psycholog-bakalář nepůsobí na veřejnost dobře, a 
podali jsme žádost o pětileté studium, ale akreditační komise materiál zmrazila, dokud jsme 
nepodali žádost o studium tříleté. Pokud bychom to neudělali, přišli bychom o jeden rok 
studentů. Nyní máme možnost pokračovat, byť v tříletém studiu. Dále se jedná o navazující 
magisterské pedagogické programy - ty jsou pouze navazující magisterské, protože nejsme 
fakulta pedagogického zaměření. 
 
Jelikož k tématu nevznikla diskuse, dal kol. Zajíček hlasovat o jednotlivých usneseních. 
 
Usnesení č. 121: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sinologie v navazujícím magisterském studijním programu Filologie 
(prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 122: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Sociální pedagogika v navazujícím magisterském studijním 



programu Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové 
studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 123: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace 
studijního oboru Slovanská literatura v doktorském studijním programu Filologie 
(prezenční a kombinovaná forma studia). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 124: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Arabistika (prezenční, 
dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 125: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Hebraistika (prezenční, 
jednooborové studium). 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 126: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Íránistika (prezenční, 
dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 127: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
bakalářského studijního programu Psychologie o studijní obor Psychologie 
(prezenční, jednooborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 128: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český 
jazyk a literatura (prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 129: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český 
jazyk - specializační studium (prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 130: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o 
studijní obor Učitelství Českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, 
dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 131: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o 
studijní obor Učitelství Češtiny jako cizího jazyka (prezenční, dvouoborové studium). 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 



 
Kol. Zajíček informoval, že jsou již vyrobeny hlasovací lístky k tajnému hlasování ohledně 
nominace prof. Hampla na post rektora, proto obnovil projednávání bodu 3. 
 
Kol. Šlerka informoval, že nalezl usnesení u PF UK, která nominovala prof. Hampla. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, jak dlouho ještě mají kandidáti šanci se nechat jmenovat. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že několik týdnů či dokonce dnů. 
 
Děkan uvedl, že pokud se volby budou konat 23. října 2009, pak mají kandidáti čas do 23. 
září 2009. 
 
Kol. Zajíček požádal o návrhy na složení volební komise. 
 
Kol. Strobach navrhl sám sebe. 
 
Kol. Lyčka navrhl sám sebe. 
 
Kol. Radovanovič navrhl sám sebe. 
 
Hlasování: 20-0-1, byla schválena volební komise ve složení V. Strobach, M. Lyčka, D. 
Radovanovič. 
 
Usnesení č. 132: AS FF UK navrhuje podle článku 11 odstavce 5 Statutu Univerzity 
Karlovy za kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy na funkční období 2010 - 
2014 prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. 
Hlasování: 19-0-1, návrh usnesení byl přijat. 
 
 7. Projednání návrhu nového Rigorózního řádu FF UK 
 
Kol. Zajíček informoval, že stanovisko legislativní komise byl jeden z materiálů, který byl 
dnes rozdáván v písemné formě. 
 
Děkan informoval, že se nyní blížíme k ukončení depuračního postupu sladění s 
Univerzitou. Nyní projednáváme Rigorózní řád. Definovány jsou předpisy týkající se 
rigorózní zkoušky, také pravomoci základních součástí. Co se týče doktorských prací, dříve 
mohla být práce uznána i bez posudku, nyní došlo ke změně a práce posudek mít musí, což 
je právně čistší a nezpochybnitelné. Dále se jednalo spíše o technické změny. Požádal kol. 
Kalivodu o vyjádření legislativní komise k materiálu. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že vyjádření legislativní komise bylo k dispozici již v  na červnovém 
zasedání AS, nyní jej jej senátu předložil znovu. Legislativní komise projednala nyní 
předložené novelizace Rigorózního řádu i Pravidel pro udělování stipendií v květnu za 
přítomnosti děkana, kol. Zajíčka a kol. Bárty (jako editorů novelizací). Komise k oběma 
textům vyslovila některé návrhy změn spíše technického charakteru. Tyto návrhy byly 
děkanem jako předkladatelem materiálů přijaty. Komise doporučuje oba předpisy přijmout. 
Kol. Kalivoda požádal, aby toto vyjádření legislativní komise bylo plénem senátu 
akceptováno i pro projednání Pravidel pro udělování stipendií v příštím bodě programu 



zasedání AS. 
 
Usnesení č. 133: AS FF UK schvaluje návrh Rigorózního řádu FF UK ve znění 
navrženém děkanem. 
Hlasování: 19-0-0, návrh usnesení byl přijat. 
 
 8. Projednání návrhu nových pravidel pro přiznávání stipendií 
 
Kol. Zajíček informoval, že se opět jedná o bod převzatý z červnového zasedání a také 
k němu se vztahuje již zmíněný materiál kol. Kalivody. 
 
Děkan uvedl, že se tento materiál v novelizované formě dělí na prospěchová a účelová 
stipendia. Materiál vznikl v době, kdy FF UK zavedla prospěchová stipendia. Také byla 
zavedena cena Jana Palacha, která zaujímá ze své pozice poněkud nejednoznačnou roli. 
Co se týče prospěchových stipendií, uvedl, že se jedná o matematickou záležitost a požádal 
kol. Zajíčka o vysvětlení. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že se vyjádří pouze ke čl. 2. Jedná se o textové uhlazení a sjednocení 
terminologie, nikoli o podstatnou změnu, až na jednu výjimku. Prospěchová stipendia jsou 
díky diverzitě FF UK a jednotlivých oborů rozdělována tak, že  nepoměřují absolutní 
výsledky studentů jednotlivých oborů, ale relativní výsledky získané poměrem výkonu 
konkrétního studenta a průměrného výkonu studentů na daném oboru v daném ročníku. To 
znamená, že se nesrovnávají pětiletí magistři ve 2. ročníku s bakaláři ve 2. ročníku, ale 
dochází jen ke srovnávání bakalářů ve 2. ročníku. Pokud student studuje dva obory, pak je 
jeho výkon poměřován relativně k průměru průměrných výsledků studentů oboru oborů. Tím 
se pro každý ročník a typ studia získá úplné setřídění. Po deseti procentech nejlepších 
studentů v ročníku je udělána čára a ti co jsou nad ní, mají narok na prospěchové 
stipendium. Oproti minulému znění, a to je ona jediná faktická změna, pokud student 
nezískal žádný kredit, není jeho počet kreditů do průměrného počtu kreditů započítáván. 
Tím se odstraňuje jedna z chyb algoritmu – pokud v daném ročníku a oboru studují pouze 
dva lidé a jeden z nich reálně nestuduje, pak zbývající byl vyhodnocen jako nesmírně 
nadprůměrný. Navržená změna by tedy měla řešit situace pro obory, kde v ročníku studují 
pouze dva či tři studenti. Podotkl, že neexistuje dobrý algoritmus pro posouzení takto 
malých oborů, ale zanedbání nestudujících snad současnou úpravu posune k ideálu. 
 
Děkan doporučil materiál ke schválení. 
 
Kol. Zemánek vyslovil dotaz, jaký je postup u malých oborů, kde má stipendium získat 10 % 
z dvou či tří lidí. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že z daného oboru a ročníku nedostane stipendium nikdo. 
 
Kol. Tichý se dotázal, zda jsou započítány i neúspěšné pokusy o složení zkoušky. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že ano. 
 
Kol. Tichý vznesl dotaz, zda je tedy nutné neúspěšné pokusy zapisovat. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že je to definováno obecným územ, pokud má tedy obor svůj úzus, 



pak se to na algoritmu neprojeví právě díky poměrnosti ukazatelů vzhledem k oborovým 
průměrům. 
 
Kol. Radovanovič vznesl dotaz, zda tedy vůbec mohou studenti malých oborů získat 
stipendium a pokud ne, zda to není proti nadřazeným předpisům. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že mohou, ale nesmí studovat stejně dobře. Interpretace stipendia 
za vynikající studijní výsledky tak, jak byla přijata v pracovní skupině, která algoritmus 
vytvářela, je ta, že stipendium je uděleno za vynikající studijní výsledky a pokud všichni 
studují stejně, pak vynikající není nikdo. Stipendium je uděleno 10% studentům ročníku, ne 
oboru. 
 
Kol. Čermák podotkl, že když studoval, existovalo také sociální stipendium, a vznesl dotaz, 
zda je nyní udělování stipendií egalitářské, nebo je sociální stipendium stále udělováno. 
 
Děkan odpověděl, že sociální stipendia fungují na úrovni Univerzity, rozhodně nevzniká 
vyčlenění někoho, kdo je na tom sociálně špatně. 
 
Kol. Strobach vyslovil dotaz, proč je v materiálu uvedeno, že stipendium na podporu studia v 
zahraničí lze přiznat pouze studentovi bakalářského nebo magisterského studia. 
 
Děkan vznesl dotaz, z čeho kol. Strobach usuzuje, že se to týká jen těchto studentů. Pokud 
se jedná o čl. 3, tam je odkaz na nadřazené předpisy. 
 
Kol. Strobach potvrdil, že se jedná o čl. 3. 
 
Děkan odpověděl, že čl. 3 odst. 1 odkazuje na univerzitní předpis, kde je uvedeno, že 
student musí překonat první ročník. Jedná se tedy o informaci vztahující se k 1. ročníku, 
nevyplývá z toho, že se stipendia vztahují pouze na bakaláře a magistry. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz do pléna, zda to všem nepřijde zavádějící. 
 
Kol. Tichý se dotázal kol. Strobacha, zda mu formulace přijde zavádějící i pokud danou větu 
dočte do konce.  
 
Děkan zdůraznil,  že se opravdu jedná pouze o účelovou věc. 
 
Kol. Chromý vyslovil návrh přesunout sloveso „přiznat“ před slovo „nejdříve“. 
 
Kol. Šlerka vznesl dotaz, jakým způsobem se tato změna začlení do návrhu. 
 
Děkan přečetl čl. 3 odst. 2 s novou formulací: „Stipendium na podporu studia v zahraničí 
nebo z důvodu konání praxe podle čl. 5 odst. 1 písm. c) stipendijního řádu univerzity lze 
studentovi bakalářského nebo pětiletého magisterského studijního programu přiznat 
nejdříve po ukončení prvního ročníku studia.“ 
 
Kol. Lyčka vyslovil dotaz, zda někdo oponoval vzorec ze čl. 2 odst. 4. Jedná se o 
matematickou formuli - je v legislativní komisi někdo, kdo je kompetentní k posouzení tohoto 
vzorce? Uvedl, že za sebe mu nezbývá než věřit legislativní komisi a kol. Zajíčkovi. 



 
Kol. Kalivoda uvedl, že vzorec nebyl měněn a funguje již několik let. Kol. Zajíček jej 
komentoval při schvalování původního znění předpisu a nezazněly žádné námitky. 
 
Děkan informoval, že vzorec byl vytvořen na základě postupu ověřeného praxí a pak byl 
ověřován na konkrétních oborech. K ověření vzorce také není kompetentní, ale prakticky je 
schopen pojmout, jak vzorec funguje. Doplnil, že vzorec byl před schválením konzultován 
s kancléřem UK. 
 
Kol. Kalivoda se dotázal, zda je kol. Zajíček přítomen. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že kol. Zajíček nyní přítomen není. 
 
Kol. Lyčka uvedl, že nepožaduje komentář, věří, že vzorec funguje, a je si vědom toho, že 
vzorec v této podobě funguje již několik let. Cílem jeho dotazu bylo spíše zjistit, zda vzorec 
funguje správně. 
 
Děkan odpověděl, že vzorec funguje správně. Chyba byla právě v tom, že někdo mohl patřit 
do intuitivně definované skupiny „studuje špatně“, ale dle původní verze se objevil 
v algoritmem definované skupině „studuje dobře“ a obdržel stipendium. Tato chyba je nyní 
změnou pokryta. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že by ocenil, kdyby kol. Zajíček vzorec komentoval. Jedná se o jediný 
vzorec v celém materiálu. 
 
Kol. Šlerka odpověděl, že kol. Zajíček se má vrátit. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že kol. Lyčka nepožadoval komentář, nýbrž odbornou oponenturu, 
kterou by ovšem neměl uskutečnit tvůrce vzorce. 
 
Kol. Lyčka odpověděl, že nepožadoval odbornou oponenturu. Vysvětlení kol. Zajíčka také 
nepomůže. Jeho dotaz se týkal toho, zda do vzorce nahlédl někdo vnější. 
 
Děkan informoval, že oponentura proběhla po komunikaci s kancléřem UK, celá záležitost 
tedy byla řešena na úrovni kol. Zajíček,  FF UK a kancléř UK. 
 
Kol. Kalivoda konstatoval, že jiný matematik na schůzi legislativní komise nebyl přítomen.  
Jeho přítomnost se nezdála nutná, protože tento vzorec nebyl v novelizaci měněn, proto se 
jím komise zabývala jen okrajově. 
 
Kol. Šlerka upozornil, že je nutné tento materiál schválit a navrhl usnesení: „AS FF UK 
schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií FF UK v Praze dle návrhu předloženého 
děkanem FF UK a se zapracováním připomínky kol. Strobacha.“ 
 
Kol. Kalivoda vyslovil jiný návrh usnesení: „AS FF UK schvaluje Pravidla pro přiznávání 
stipendií FF UK v Praze dle písemného návrhu předneseného AS FF UK se zapracováním 
připomínky kol. Strobacha.“ 
 
Usnesení č. 134: AS FF UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií FF UK v Praze 



dle písemného návrhu předneseného AS FF UK se zapracováním připomínky kol. 
Strobacha. 
Hlasování: 17-0-1, návrh usnesení byl přijat. 
 
 9. Projednání materiálu Předpoklady a výhledy 
 
Děkan informoval, že materiál vznikl před několika měsíci a z červnového zasedání byl 
přesunut na dnešní jednání. Z informací rektora je jasné, že se situace mění. Materiál 
obsahuje dva či tři body, které jsou zásadní. Normativní financování vzdělávací činnosti 
bude stagnovat, popř. klesat, a FF UK v tomto ohledu nemůže postupovat ve svém rozvoji, 
ani prostřednictvím nabírání studentů. FF UK se nemůže rozrůst o několik set studentů v 
průběhu několika let. Z toho vyplývá, že akreditace nových oborů může nastat až po 
prostorové reformě, nikoli v průběhu příštích let. Masové obory nebudou možné a je nutné 
se zaměřit na kvalitativní změny. Uvedl, že by byl rád, pokud by byl znovu zvolen rektor 
Hampl, aby UK zůstala u vnitřního přerozdělování pro fakulty s koeficientem kolem 1.0. 
Dalším bodem je financování vědy. Budou-li stejné podmínky jako nyní, FF UK si bude 
schopna pomoci sama, a to i v hodnotě milionů Kč, a bude tedy schopna si zachovat 
vědecký charakter. Dále děkan zmínil vnitřní výzkumné záměry. Abychom si byli schopni 
definovat, jak budeme postupovat po roce 2011, musíme stanovit, jak budeme postupovat s 
prostředky, které se stanou centrálním balíkem. Tyto informace by měly být dostupné v 
listopadu. Vnitřní projekty, které chystáme v návaznosti na konec VZ, by měly být otevřeny v 
roce 2011, takže ve financování je jistá možnost stability. Co se týče doplňkové činnosti, FF 
UK stále není v tomto ohledu úplně v pořádku. Doplňková činnost stále pro FF UK funguje 
jako doplněk, což je finančně neuspokojivé, avšak kdyby byla situace jiná, ztratili bychom 
svůj vědecký charakter. Situace se proměnila v oblasti investic, proto také v květnu o koupi 
budov v centru Prahy nebylo možné uvažovat. Stále je v řešení budova v Klementinu, ale 
nové budovy by prostorové problémy řešily rozhodně lépe. Děkan se dále vyjádřil k menším 
akcím. Metrostav pracuje na dokončování knihovny, rekonstrukce by měla probíhat v letech 
2011 - 2012 a k otevření by mělo dojít v roce 2013. Co se týče oblasti výdajů, tyto jsou 
nejvíce tvořeny mzdami. Jedná se o dlouhodobě závažnou záležitost - s rokem 2012 - 2013 
budou stanoveny dva balíky, normativ a vědecké prostředky, a bude záležitostí FF UK, jak s 
těmito balíky naložit. Co se týče provozu, FF UK působí na 12 místech v Praze, což je 
finančně na hraně, takže nepředpokládáme další nájemní vztahy. Pokud by byla aktivita 
s novými budovami a Klementinem úspěšná, FF UK by se mohla stáhnout na 6 míst, která 
by byla s výjimkou Jinonic v centru. Poté se děkan vyjádřil k dalším výdajům. Jednou z 
priorit je zde ediční činnost a akvizice, které jsou hrazeny z vědeckých prostředků. 
Informoval, že jednotlivé katedry budou disponovat svými prostředky na akviziční činnost, 
nemělo by tedy dojít k centralizaci. Na závěr děkan konstatoval, že si FF UK může nejvíce 
pomoci u vědeckých prostředků, ale zároveň není možné upustit od vzdělávací aktivity. 
Zdůraznil však, že jsme vědecké pracoviště, a proto musíme na vědu klást důraz, což nás 
také odděluje od ostatních fakult.  
 
Kol. Strobach vyslovil dotaz ohledně smlouvy s MV ČR, zda je možné počítat s financemi i 
od další podobné instituce, a dále zda by bylo možné znát další detaily ohledně smlouvy s 
MV ČR. 
 
Děkan odpověděl, že jediné, co zatím existuje, je projekt. Neexistuje jiný materiál než ten, 
který má AS FF UK k dispozici, žádné skryté dodatky nejsou. Od MV ČR dostáváme 9,3 
milionů Kč ročně a na základě ústní dohody musíme informovat, jak s financemi nakládáme, 



zároveň musíme zjistit životaschopnost malých oborů na FF UK. Co se týče druhé otázky, 
zda počítat či nepočítat s obdobnou podporou, systematicky to asi možné není, ale 
samozřejmě se budeme snažit o projekty podobného typu. Jednali jsme s Ministerstvem 
obrany, kde ke spolupráci nedošlo, protože Ministerstvo obrany je svázáno poměrně 
striktními předpisy. Obory se také financují samy, jednak vědeckou činností, jednak 
prostřednictvím studentů. Žádný další směr není připraven. 
 
Kol. Strobach podotkl, že se zdálo, že existovaly i další projekty, které mířily tímto směrem. 
Zdá se, že je zde nějaký rozpor. 
 
Děkan odpověděl, že zde není žádný rozpor. Situace není taková, že by měl možnost 
napsat projekt a čekat, zda projekt bude nebo nebude schválen. Ke smlouvě s MV ČR došlo 
tak, že jsme v rámci jedné akce oslovili MV ČR a Ministerstvo obrany, MV ČR se vyjádřilo 
dříve a kladně, Ministerstvo obrany se vyjádřilo později a záporně, MŠMT, na které jsme se 
také obrátili, se nevyjádřilo vůbec. 
 
Usnesení č. 135: AS FF UK bere na vědomí materiál Předpoklady a výhledy 
předložený děkanem. 
Hlasování: 17-0-1, návrh usnesení byl přijat. 
 
 10. Podnět kol. Kalivody ohledně funkčnosti sekretariátu AS FF UK 
 
Kol. Zajíček informoval, že se opět jedná o bod převzatý z červnového zasedání. Také se 
dotázal kol. Kalivody, zda chce svůj materiál doplnit. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že k materiálu již není co dodávat, navíc se situace od června změnila. 
 
Kol. Zajíček informoval, že sekretariát AS FF UK byl opět vrácen do místnosti 34. Přivítal 
novou tajemnici Mgr. Janu Riškovou. 
 
Kol. Kalivoda vznesl dotaz, kde se nyní nacházejí papírové archivy sekretariátu AS FF UK.
  
 
Kol. Zajíček odpověděl, že by se měly nacházet stále na původním místě. 
 
Kol. Kalivoda požádal o kontakt na novou kolegyni. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že kontakt bude zaslán emailem. 
 
 11. Podnět kol. Píši ohledně SIS 
 
Kol. Zajíček informoval, že kol. Píša svůj podnět stáhl. Bod proto uzavřel. 
 
 12. Různé 
 
Děkan uvedl, že se chtěl zmínit o dvou záležitostech. První z nich byla aktivita ohledně 
budov v centru Prahy, k níž se již vyjadřovat nebude. Druhá záležitost je negativnější: 
vyskytl se případ doktorandky, která jako povinnou práci z filozofie předložila plagiát. Tato 
studentka po komunikaci s děkanem dobrovolně ukončila studium. Podobná situace nyní 



nastala u interní studentky kulturologie, jejíž práce se kryla z 90% s prací jinou. Studentka 
svůj prohřešek uznala a uvedla, že chce pokračovat ve studiu. Byla tedy svolána 
disciplinární komise, což je v této době poněkud nešťastné, protože mandát disciplinární 
komise je dvouletý a končí 30. 9., poté bude nutno svolat komisi novou. Děkan uvedl, že se 
pokusí zveřejnit již na příštím zasedání AS FF UK stanovisko disciplinární komise. 
 
Kol. Brůha vznesl dotaz ohledně studentů, kteří jsou na Erasmu a kterým nebyly uvolněny 
finance, které jim byly přislíbeny. 
 
Proděkanka Šaldová informovala, že situace byla řešena opatřením děkana č. 16. Situace 
byla zapříčiněna tím, že evropská kancelář rektorátu si vždy žádá prostředky dle 
odhadovaného počtu studentů a pak na základě faktických žádostí žádá MŠMT o doplnění. 
Avšak na začátku července 2009 byly zkráceny celkové prostředky, takže nebyly dodány 
doplňky. Situaci bylo možné řešit dvěma způsoby, buď stáže zrušit, nebo je zkrátit na 
půlroční. Informovala, že bylo doporučeno zkrácení stáží na maximálně půlroční. 
 
Kol. Radovanovič požádal proděkanku Šaldovou o zopakování informace, zda byly pobyty 
zrušeny či zkráceny. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že byly zkráceny a že student samozřejmě může v 
zahraničí zůstat, ovšem na své vlastní náklady. 
 
Kol. Radovanovič podotkl, že existují fakulty, které požadují delší než půlroční stáže. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že student může na dané fakultě pokračovat, ale nebude 
mít prostředky. Zároveň informovala, že prostředky na zahraniční pobyty byly navýšeny, 
takže rozdíl mezi nynějším šestiměsíčním pobytem a loňským celoročním není tak velký. 
 
Kol. Ulvr vznesl dotaz, kolika studentů se tato situace týká. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že 80 studentů. 
 
Kol. Tichý se dotázal PASu, zda bude zveřejněno více informací o konání voleb než dosud. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že je nyní zveřejněno usnesení a plánuje se internetová stránka s 
ucelenými informacemi. Také informoval, že doc. Vrhel navrhl na post děkana současného 
děkana Stehlíka. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, na kdy se plánují veřejná vystoupení. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že na 5. 11. 2009, jak bylo schváleno v harmonogramu. 
 
Kol. Chromý se dotázal, zda bylo usnesení zasláno na katedry. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že si není jistý. 
 
Kol. Chromý zdůraznil, že se katedry scházejí v určitou dobu a možná nevědí, že by někoho 
mohly navrhnout. 
 



Kol. Zajíček odpověděl, že se o to společně s děkanem postarají. 
 
Jelikož do bodu různé již nezazněly žádné další podněty, kol. Zajíček zasedání ukončil. 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS FF UK 
AS FF UK schválil dne: 8. 10. 2009 
 
 
 
 


