
Zápis ze 14. jednání Akademického senátu FF UK 8. 10. 2009 
 
 
Přítomni: S. Binková, F. Čermák, P. Christov, P. Štogrová Jedličková, J. Kalivoda, A. Klégr, M. 
Kovář, E. Lehečková, M. Lyčka, A. Skřivan, J. Šlerka, M. Souček, P. Beránek, A. Bříza, H. Šůrová, 
T. Hadravová, J. Chromý, D. Radovanovič, M. Slavík, V. Strobach, O. Tichý, V. Tollar. 
Omluveni: M. Beneš, Z. Beneš, S. Rubáš, P. Zemánek, P. Píša, S. Zajíček 
Nepřítomni: J. Bachtík, P. Brůha, M. Ulvr 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, PhD., proděkani; doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., Doc. PhDr. 
F. Vrhel; K. Volná, AS UK.  
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 13. zasedání AS FF UK 
 3. Projednání akreditačních materiálů 
 4. Projednání podnětu Marka Kopala 
 5. Volba nového složení Disciplinární komise FF UK 
 6. Návrh výše doktorandských stipendií na IV. čtvrtletí 2009 
 7. Projednání Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2008/2009 
 8. Projednání návrhu nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK a Řádu celoživotního 
 vzdělávání FF UK 
 9. Změny podmínek přijímacího řízení 
 10. Různé 
 
Kol. Christov zahájil 14. zasedání AS FF UK a přivítal všechny přítomné. 
 
 1. Schválení programu zasedání 
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 
Hlasování: 16-0-0, program byl schválen. 
 
 2. Projednání návrhu zápisu 13. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Christov informoval, že návrh zápisu byl k dispozici na internetových stránkách FF UK a byly 
zapracovány připomínky kol. Kalivody, kol. Lyčky a kol. Zemánka. 
 
K navrhovanému zápisu ze 13. zasedání AS FF UK nezazněly žádné další připomínky. 
 
Hlasování: 16-0-0, zápis ze 13. zasedání AS FF UK včetně zapracovaných připomínek byl 
schválen. 
 
 3. Projednání akreditačních materiálů 
 
Děkan FF UK uvedl, že se šířeji vyjádří ke dvěma bodům. Prvním z nich je rozšíření ÚŘLS o 
jednooborové i dvouoborové navazující magisterské studium Latinská medievistika, které vzniklo 
na základě jednání vedení FF UK s doc. Karfíkem. Toto studium jistě na FF UK patří, a je proto 
pozitivní, že se materiály podařilo připravit. Druhým bodem, k němuž se děkan vyjádřil, je dotaz 
ohledně materiálu Etnologie se specializací indonesistika. Při zasedání Studijní komise FF UK 
vyslovil kol. Z. Beneš obavu, zda se FF UK akreditováním takto malých oborů příliš netříští. Děkan 
uvedl, že k tomu má čtyři poznámky. Jednak koncepce indonesistiky vznikla před třemi roky, 
nejedná se tedy o plán akreditovat další malé obory. Dále informoval, že se na chodu oboru bude 
podílet několik pracovišť, např. Ústav jižní a centrální Asie či specialista na Indonésii z Náprstkova 
muzea. Jako třetí poznámku zdůraznil, že se nejedná o rozmělňování. Indonésie je 4. 
nejlidnatějším státem světa a my bychom se neměli vzdávat poznání jakýchkoli částí světa. Čtvrtá 
poznámka je čistě formální: materiály, které jsou takto projednávány, mají standardní průběh, 



většinou nenarušovaný, proto ocenil, že se objevila připomínka. Obor na FF UK patří a jsme 
schopni jej z hlediska financí zvládnout. Dále zdůraznil, že by se na materiály nemělo nahlížet 
pouze kvantitativně, ale měla by se hodnotit i jejich kvalita. Před několika měsíci bylo toto téma 
ústředním bodem jednoho z podnětů projednávaných na zasedání AS FF UK. Momentálně sice 
máme klasické materiály, takže se jedná spíše o záležitost budoucnosti, přesto je vhodné 
kvalitativní přístup zdůraznit. 
 
Doc. Horčička podotkl, že komise materiál doporučila ke schválení. Kol. Z. Beneš není na dnešním 
zasedání přítomen, ale pokud dobře chápe jeho připomínku, byla koncepčním podnětem do 
budoucna, zda u oborů nezvažovat nejen ekonomickou stránku, ale i jejich uplatnitelnost. 
 
Doc. Vrhel upozornil, že indonesistika není novým oborem, na FF UK existovala několik desítek 
let, avšak postupem času za děkana Vacka zanikla. V posledních letech se v oboru indonesistiky 
objevily nadějné osoby, konkrétně PhDr. Michaela Budiman, Ph.D., PhDr. Mariana Pflegerova, 
Ph.D. a PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., které jsou zárukou, že by se indonesistika mohla slibně 
rozvíjet. Uvedl, že navazování styků s exotickými zeměmi bývá často obtížné, ale v případě 
Indonésie styky fungují, ať už z hlediska etnologického či jazykového. Na závěr zdůraznil, že má 
sám dobré zkušenosti se specializací etnologie-vietnamistika. 
 
Kol. Čermák uvedl, že pan děkan otevřel zásadní otázku. Sám schválení materiálu podporuje. 
Mělo by být samozřejmé, že by na FF UK měly být zastoupeny všechny evropské jazyky, protože 
FF UK je jedinou takto jazykově zaměřenou fakultou v ČR. I v této oblasti však máme resty. Stejně 
tak by měly být zastoupeny jazyky mimoevropské, alespoň ty významné, a to mj. také z 
vojenského hlediska. V minulosti takto fungovala např. slovanská studia. 
 
Usnesení č. 136: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Estetika v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury 
(prezenční, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 137: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Informační studia a knihovnictví v navazujícím magisterském studijním programu 
Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové 
studium). 
 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 138: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Pedagogika v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika (prezenční 
a kombinovaná forma studia, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 139: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika 
(prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 140: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu Historické vědy o studijní obor Etnologie se specializací indonesistika 
(prezenční, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 141: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 



magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latinská medievistika 
(prezenční, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 142: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latinská medievistika 
(prezenční, dvouoborové studium). 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 4. Projednání podnětu Marka Kopala 
 
Kol. Christov informoval, že podnět nedorazil standardní formou, a proto proběhla diskuse, zda jej 
vůbec zařadit na program zasedání. Nakonec zařazen byl, protože se týká zásadních otázek 
studia cizinců na FF UK. O návštěvu a komentář byla také požádána oslovená a zúčastněná 
strana, tedy studenti, kteří jsou přítomni na jednání. 
 
Děkan uvedl, že jeho komentář se možná bude zdát stručný. Dopis od Marka Kopala obdržel na 
konci srpna, když byl na dovolené, a slíbil, že na něj odpoví po návratu. Jednal se studijní 
referentkou, která má danou studentku na starosti. Uvedl, že je na daném oboru posoudit, zda je 
student schopen studia či nikoli. Pokud student složil přijímací zkoušky a pokud probíhá 
komunikace se školitelem, není důvod do záležitosti zasahovat. Zdůraznil, že na anonymní dopisy 
obvykle neodpovídá. Byl tedy vstřícný, kldyž se danou záležitostí zabýval. Anonymní komunikaci 
nepovažuje za vhodný způsob řešení problémů. 
 
Doc. Vrhel vyslovil souhlas s děkanovým názorem na anonymní způsob komunikace. Kol. Zajíček 
ve svém dopise vhodně nazval tento způsob komunikace nemravným. Pokud za dopisem stojí 
někdo konkrétní, měl by přijít. Slečna, která byla v dopise jmenovaná, je zde přítomna, složila 
zatím úspěšně dvě zkoušky, jejím školitelem je dr. Pargač, její znalost českého jazyka stoupá a 
studentka je schopna česky číst, což je z pohledu jejího školitele podstatné. Také se podílela na 
česko-ruském sborníku Kyrgyzstán a Kyrgyzové z roku 2008. Jak děkan naznačil, rozhodovat, zda 
někdo může, nebo nemůže studovat, je v kompetenci oborové komise. 
 
Kol. Christov uvedl, že považuje za pozitivní, že pan děkan i doc. Vrhel sdílejí na věc stejný názor 
jako on sám. Je vhodné, že bylo téma takto otevřeno a okomentováno. 
 
 5. Volba nového složení disciplinární komise FF UK 
 
 
Děkan konstatoval, že seznam jím navržených kandidátů byl k dispozici, a uvedl, že tento materiál 
má menší personální slabinu. Přestože požádal Studentskou radu o kandidáty, podařilo se sehnat 
zatím jen jednoho náhradníka z řad studentů. Proto se pokusí do listopadového zasedání nalézt 
dalšího náhradníka, protože už se vyskytl případ, kdy disciplinární komise zasedala a náhradník 
byl potřeba. Uvedl důvody, proč navrhl dané osoby: členové z řad studentů byli navrženi 
Studentskou radou a byli to jediní zájemci. V rámci pedagogů byl doc. Županič navržen, protože 
byl členem komise dosavadní, a je tedy obeznámen s prací komise. Také dr. Krejčí 
z Egyptologického ústavu má již se členstvím v disciplinární komisi zkušenosti, ale byl zvolen jako 
náhradník z důvodu své časté nepřítomnosti v ČR. Děkan se dále vyjádřil k problému, kterému se 
chtěl věnovat v bodu Různé. Disciplinární komise zasedla v případě plagiátu, který byl odhalen u 
studentky prvního ročníku doktorského studia kulturologie. Komise shledala, že práce je z 90–95 
% plagiátem, a to bez jediné citace plagiované odborné literatury. Pochybení tedy bylo definováno 
a po dlouhé diskusi komise navrhla studentku na tři roky podmínečně vyloučit a také přezkoumat 
její magisterskou práci. Disciplinární řád  nedovoluje děkanovi zvolit tvrdší trest, než jaký navrhne 
disciplinární komise, takže se ztotožnil s navrženým řešením, tedy s podmínečným vyloučením. 
Studentka byla zároveň v rámci hodnocení ohodnocena stupněm B, takže nějaké atestace splnila. 
Bylo rozhodnuto, že bude ve své práci více vedena. Děkan na závěr informoval, že se jedná již o 



druhý případ plagiátu, studentka, o níž hovořil na předchozím zasedání, studium dobrovolně 
ukončila. S ohledem na tyto případy je možné, že disciplinární komise bude ještě potřebná. 
 
Kol. Christov podotkl, že daná situace možná souvisí s mravním stavem společnosti. 
 
Kol. Skřivan zdůraznil, že by se situace měla zastavit dříve, než bude pozdě. Pokud někdo napíše 
plagiát, je to podvod a není možné to nazvat jinak. Existují školy, kde se záležitosti podobného 
typu dějí běžně, ale není možné, aby k nim docházelo u nás. Musíme zaujmout přísné stanovisko, 
protože v takové situaci je podmínečné vyloučení velmi mírným trestem. 
 
Děkan odpověděl, že může mít na situaci stejný názor a také ho má, ale je v zajetí předpisů a 
neměl šanci hlasování komise zpochybnit. Souhlasí, že se může jednat o postupný a nebezpečný 
trend. Oba případy byly stejné, plagiát se týkal atestu z filozofie, a také způsoby jeho získání byly 
totožné. Vyslovil předpoklad, že s podobnými případy budeme ještě konfrontováni. 
 
Kol. Skřivan uvedl, že si je vědom, že děkan nemohl postupovat jinak. Avšak bylo by např. možné 
formulovat obecná pravidla, podle kterých v těchto případech postupovat. 
 
Děkan odpověděl, že v listopadu nebo v prosinci bude předkládat k projednání nový Disciplinární 
řád, který byl dlouho nezměněn, takže bude předložena novela, která by měla tyto záležitosti 
zohledňovat. Projednávání Disciplinárního řádu by rozhodně nemělo být formálním bodem. 
 
Kol. Klégr vyslovil dotaz, zda by nebylo možné, aby AS FF UK doporučil Disciplinární komisi, aby 
zaujala tvrdší stanovisko. 
 
Děkan odpověděl, že Disciplinární komise de facto již 8 dnů neexistuje, proto se nyní volí komise 
nová. Můžeme vyjádřit stanovisko, ale nebude zatím nikomu směřováno. 
 
Kol. Klégr uvedl, že by doporučení nemělo směřovat k minulé komisi, ale naopak k té budoucí. 
 
Kol. Chromý uvedl, že UK před lety odmítla antiplagiátorský systém, a vznesl dotaz, zda v této 
záležitosti došlo k nějakému vývoji. 
 
Děkan odpověděl, že ano. Hovořil s panem kancléřem a UK momentálně nepřistoupí 
ke zveřejňování prací na internetu v elektronické formě, ale je zde ústupek, protože SIS bude 
schopen zveřejňování zajistit. Tato funkce by měla být zprovozněna v roce 2010. Jinou oblastí je, 
že se FF UK rozhodla přistoupit k systému ověřování a příští rok plánuje aplikovat tento systém 
v rámci diplomových prací. Systém je nyní ve zkušebním provozu na katedře psychologie. 
V současné době je možné práce kontrolovat, ale nejedná se o obecně platný postup. 
 
Kol. Slavík informoval, že existuje aplikace digitool, kde je možné práce zveřejňovat. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi a sám navrhl kol. Šlerku, který souhlasil. 
 
Kol. Kalivoda navrhl sám sebe. 
 
Kol. Tichý navrhl sám sebe. 
 
Hlasování: 19-0-1, komise ve složení Šlerka, Kalivoda a Tichý byla schválena. 
 
Usnesení č. 143: AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradníků disciplinární 
komise ve složení navrženém děkanem FF UK. 
 
Předseda: 
Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Hlasování: 22-0-0) 
Členové: 
Mgr. Eva Lehečková (Hlasování: 21-0-1) 



PhDr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (Hlasování: 21-1-0) 
Michal Ježek (Hlasování: 19-0-3) 
Jiří Pilip (Hlasování: 19-0-3) 
Veronika Ticháčková (Hlasování: 20-0-2) 
Náhradníci: 
PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (Hlasování: 19-0-3) 
PhDr. Richard Šípek (Hlasování: 18-2-2) 
Zuzana Vašáková (Hlasování: 20-0-2) 
 
Usnesení bylo přijato. 
 
 6. Návrh výše doktorandských stipendií na IV. čtvrtletí 2009 
 
Děkan uvedl, že se jedná o standardní materiál čtvrtletního návrhu. Situace je stále stejná, 
stipendia jsou tvořena dotací MŠMT a příspěvkem v rámci univerzitního rozpočtu. Plánoval 
projednávat materiál již na zářijovém zasedání, ale jelikož se doktorandi zapisují na přelomu září a 
října, nebyl ještě známý přesný počet studentů. 
 
Usnesení č. 144: AS FF UK nemá námitek proti návrhu o výši doktorandských stipendií na 
čtvrté čtvrtletí 2009 předloženému děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 7. Projednání Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK za rok 2008/2009 
 
Děkan konstatoval, že se jedná o standardní materiál, který nemá povinnost vytvářet, ale vedle 
výroční zprávy je praktický a nejuchopitelnější. Dále se vyjádřil k jednotlivým bodům materiálu.  
Rozvoj studijních oborů a forem studia. Daří se akreditace do strukturovaného studia, zvláště u tzv. 
malých oborů, jakým je např. dnes diskutovaná indonesistika. V této oblasti došlo k významnému 
postupu. Také se daří realizovat modelový systém přijímacího řízení, který využilo deset oborů. 
Tento systém se osvědčil a naše testy přejala i PřF a 1. LF. Je zřejmé, že pokud jsou připraveny 
dobré testy, nemusíme využívat testů SCIO. Zdůraznil, že příprava testů je zásluhou proděkanky 
Gillernové a katedry psychologie. Došlo také k personální rekonstrukci oborových rad. Dříve 
nebyla síla, která by zajistila obnovu oborových rad, ale rektorát nyní připravil systém, kterým se 
oborové rady obnovují. Členy oborové rady jmenuje rektor, nikoli děkan, takže je vhodné, že 
řešení přišlo z rektorátu. Dalším bodem je reakreditace doktorského studia, které není někdy 
akreditováno na 8 let, ale jen 4 roky. Nyní je např. třeba posílit germanistiku v lingvistické oblasti, 
dále informační studia a knihovnictví a řecko-latinská studia, a akreditační komise k těmto 
materiálům udala jisté připomínky, ale celkově jsou materiály v pořádku. Také se nám daří pořádat 
kurzy v cizím jazyce a probíhá program ECES. Co se týče přechodu FF na SIS, situace zřejmě 
nebude nikdy konečná, jednak proto, že je stále velké množství studentů, kteří informační systém 
nemají, jednak je obtížná komunikace s rektorátem a společností Erudio. Celkově je nutné k SISu 
aktivně přistupovat, každá katedra by měla mít pro záležitosti SISu svého garanta. 
Rozvoj vědecké práce. Velkým úspěchem je nová činnost ediční, vycházejí publikace nových řad 
v pěti oblastech. Je pozitivní, že nespoléháme jen na Karolinum. Také jsme hostili dvacet děkanů 
evropských filozofických fakult v rámci setkání „Prague Network“. 
Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty. Nacházíme se na konci depuračního 
procesu, když se vše podaří, ke konci roku bude depurační proces završen. Co se týče stavby 
knihovny, jedná se o velmi zásadní téma, zhotovitel pracuje na stavbě a termín dokončení je 
stanoven na konec kalendářního roku. V rámci kolegia děkana budou k dispozici zápisy o průběhu 
finalizace. V prvním půlroce následujícího roku bude spuštěna stavba 4. patra. Také je plánována 
rekonstrukce vstupu, která je závislá na financích od MŠMT, ale projektově se jedná o 
zpracovanou záležitost. Probíhají jednání ohledně budov v Opletalově ulici s ministerstvem financí 
a MŠMT. Možnost získání prostředků vychází z toho, že univerzity jednaly s MŠMT ohledně 
infrastruktury, neboť Praha nemá možnost investovat z evropských zdrojů, takže nám byly 
uvolněny finance z MŠMT. Byly také úspěšně dokončeny internetové stránky fakulty a nyní 
probíhá doplňování anglických stránek. 



Rozvoj mezinárodní spolupráce. Program na pobyty hostujících profesorů se zdvojnásobil, vyšla již 
druhá publikace shrnující jejich přednášky a rozsahem je dvojnásobná oproti publikaci předešlé. 
Zásluhou proděkanky Šaldové se podařilo připravit informační materiál v anglickém jazyce, který 
dříve k dispozici nebyl. Děkan uvedl, že k počtu přijímaných a vysílaných studentů na ERASMUS 
se vrátí v bodu Různé. 
Na závěr konstatoval, že naplnění Dlouhodobého záměru vnímá jako 90%. Zbylých 10 % je otázka 
kapacity nebo některých nedotažení. V listopadu by rád předložil aktualizaci Dlouhodobého 
záměru na rok 2009/2010 a začátkem roku by měl být aktualizován Dlouhodobý plán celé FF UK, 
protože ten nynější existuje již 10 let. 
 
Kol. Čermák uvedl, že se před lety uvažovalo, že by FF UK extendovala do budovy naproti 
současné hlavní budově, a vznesl dotaz, jaká je nyní v tomto ohledu situace a zda má tato budova 
vlastníka. 
 
Děkan odpověděl, že tato záležitost byla projednávána před 3 lety. Budova vlastníka má, ale jedná 
se o zahraniční společnost, která má danou budovu v zástavě, takže jednání není v podstatě 
možné. 
 
Proděkan Gregor informoval, že se jedná o italskou společnost, která na výzvy k jednání nijak 
nereagovala, takže pro daná jednání chybí komunikační partner. 
 
Usnesení č. 145: AS FF UK bere na vědomí obsah Hodnocení Aktualizace dlouhodobého 
záměru FF UK za rok 2008/2009. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 8. Projednání návrhu nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK a Řádu 
 celoživotního  vzdělávání FF UK 
 
Děkan informoval, že se jedná o další bod depurace.  
Jednací řád Vědecké rady FF UK. V předpisech se nevyskytuje žádný obsahový problém, takže se 
Jednací řád výrazně nemění. Byla doplněna citace předpisu ohledně toho, že návrh na jmenování 
docentem a profesorem nebude projednáván, pokud nebudou na jednání vědecké rady více než 
dvě třetiny všech členů vědecké rady. Také byly z materiálu některé body vypuštěny, např. že 
vědecká rada jmenuje profesory in memoriam. Informoval, že obdržel dvě připomínky, které byly 
zapracovány. 
Řád celoživotního vzdělávání FF UK. Řád existoval, ale v mnohých ohledech nebyl vyhovující. 
Celoživotní vzdělávání nyní funguje odlišným způsobem než v minulých letech, přesto v materiálu 
nedošlo k zásadním změnám. Řád definuje program celoživotního vzdělávání, přijímání do 
jednotlivých programů, průběh vzdělávání, ukončení programu a úhradu za vzdělávací program. 
Děkan zmínil tzv. plzeňskou kauzu, kde řada studentů přestupovala z kurzů celoživotního 
vzdělávání. U nás to není možné, protože všichni studenti jsou přijímáni přes klasické přijímací 
řízení. V rámci kurzů celoživotního vzdělávání se jedná o různé typy vzdělávacích programů, 
některé jsou směřovány do státní sféry, jiné do pedagogické oblasti. Informoval, že v materiálu 
došlo k jedné formální změně v rámci Legislativní komise. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že Jednací řád je pouze novelizací na několika místech. Jedná se o technické 
či pravopisné změny, které není třeba zdůrazňovat. Řád celoživotního vzdělávání je nově 
předloženým textem, kde jednání proběhlo velmi hladce a materiál je nyní v tisku. Změny byly opět 
pouze formálního charakteru. 
 
Kol. Lyčka podotkl, že v Řádu celoživotního vzdělávání je uvedeno v čl. 1 odst. 1 „vzdělávání na 
Filozofické fakultě (dále jen „fakulta“)“ a níže v dokumentu se opět objevuje spojení Filozofická 
fakulta. 
 
Děkan vyslovil dotaz, zda se jedná o čl. 2 odst. 3. 
 



Kol. Lyčka potvrdil, že se jedná o toto místo. 
 
Děkan odpověděl, že materiál předkládá s touto změnou. 
 
Usnesení č. 146: AS FF UK schvaluje návrh nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK ve 
znění předloženém děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 147: AS FF UK schvaluje návrh Řádu celoživotního vzdělávání FF UK ve znění 
předloženém děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 9. Změny podmínek přijímacího řízení 
 
Děkan informoval, že na přezkumném řízení zazněla kritika podmínek přijímacího řízení na 
některé obory. Kritika se týkala prominutí přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium 
studentům FF UK. Rektorát shledal tuto možnost právně neudržitelnou, takže jsme byli požádáni o 
změnu. Změny jsou vyznačeny v materiálu. Informoval, že jsme také dohodnuti s rektorátem, že 
změny budou začleněny do celého materiálu. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že formulace, která zvýhodňuje absolventy jednoho typu studia 
nebo jedné VŠ, je v rozporu s vysokoškolským zákonem. Okamžitě záležitost konzultovala s 
jednotlivými obory a kolegové sami navrhli dané změny. 
 
Usnesení č. 148: AS FF UK schvaluje Změny podmínek přijímacího řízení ve znění 
předloženém děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 10. Různé 
 
Děkan uvedl, že se vyjádří k několika bodům. První z nich je informačního charakteru. V rámci 
smutných letních odchodů některých pracovníků došlo také k úmrtí vedoucího Psychologického 
ústavu FF UK doc. Riegela a toto pracoviště je nyní velmi špatně zastoupeno. Požádal proto doc. 
Rymeše, prof. Janouška a proděkanku Gillernovou, aby navrhli, jak s tímto pracovištěm naložit. 
Práce Psychologického ústavu byla z 90 % založena na jedné osobě, která je nyní po smrti, proto 
je nutné stanovit další postup. Dalším bodem je záležitost týkající se  opatření děkana č. 16/2006 – 
na katedře sociální práce neproběhla volba vedoucího katedry. Na základě diskuse se členy 
katedry bude vypsán konkurz na vedoucího katedry. Dále informoval, že Pravidla pro přiznávání 
stipendií FF UK a Rigorózní řád FF UK byly zastaveny na Legislativní komisi UK. Ohledně 
Rigorózního řádu bude ještě děkan hovořit o dvou záležitostech s dr. Stašou a s proděkankou 
Gillernovou. Komise také diskutovala o Stipendijním řádu FF UK, konkrétně o vzorci, jehož 
autorem je kol. Zajíček. Bude se konat schůzka, které se zúčastní kol. Zajíček a kancléř, takže by 
vzorec mohl být vysvětlen a schválen. Dalším bodem je problematická situace ohledně výjezdů 
studentů v rámci ERASMU. MŠMT nedodalo plánované příspěvky, takže vznikly problémy u 
výjezdů v tomto roce, které se řeší, ale problematická bude také situace ohledně výjezdů v letním 
semestru příštího roku a tuto situaci je nutné ještě řešit. Požádal proděkanku Šaldovou o vyjádření 
k této záležitosti. 
 
Proděkanka Šaldová uvedla, že situace byla řešena opatřením děkana 16/2009 a všechny pobyty 
ERASMU nad šest měsíců byly zkráceny na 6 měsíců. Celkem se tato situace dotkla 82 studentů. 
Mezitím však vyšlo najevo, že v letním semestru dojde k většímu problému, protože rektorát 
nepočítal s dalšími 53 studenty nahlášenými pouze z kateder na letní semestr, kteří v té době ještě 
nebyli v administrativním systému on-line aplikace. Částka, která pro letošek chybí, se blíží 5,5 
milionů Kč a není šance, že bychom tyto finance obdrželi. Proto došlo k rozhodnutí, že zkrácená 



stipendia již nebudou dále řešena, a pokud budou uvolňovány prostředky, pak na letní semestr. 
Pouze dvěma studentům doktorského studia byl povolen výjezd delší než šestiměsíční, protože jej 
nutně potřebují ke své práci. Ostatní studenti byli požádáni, aby potvrdili, že nemohou obdržet 
transkript pouze na základě šestiměsíčního výjezdu. Lhůta byla stanovena do včerejšího dne a 
ozvalo se 8 studentů, ovšem ne všechny žádosti jsou relevantní. Také je nutné řešit 106 studentů, 
kteří mají vyjet v letním semestru, a rektorát počítá pouze s 53 studenty. Aby nedocházelo k 
diskriminaci data, bylo rozhodnuto umožnit výjezd těm studentům, kteří byli nominováni, ale zkrátit 
jej na 4 měsíce. Na tyto výjezdy bude nutné najít prostředky ve stipendijním fondu po dohodě se 
stipendijní komisí, protože i když dojde ke zkrácení výjezdů, stále bude chybět téměř polovina 
prostředků.  
 
Děkan uvedl, že proděkanka Šaldová jasně informovala o snahách ohledně výjezdů v letním 
semestru. Zvolili jsme možnost výjezdu v letním semestru nominovaným a výjezd zkrátit na 4 
měsíce. V posledních letech jsme měli problém odčerpávat stipendijní fond, teď bychom proto jeho 
čerpání na výjezdy unesli, protože máme rezervy. Rozhodnutí je nutné učinit v průběhu měsíce. 
Děkan jej může učinit ze své pozice, ale učiní jej teprve na základě setkání se stipendijní komisí. 
Dále uvedl, že nové informace z rektorátu budou dostupné na přelomu října a listopadu. 
 
Kol. Radovanovič vyslovil dotaz, zda by prostředky na výjezdy nebylo možné čerpat z rezervního 
fondu. ERASMUS bychom měli podporovat, jedná se o aktivní studenty. 
 
Děkan odpověděl, že rezervní fond má tu výhodu, že je možné z něj čerpat na cokoli, na rozdíl od 
stipendijního fondu. Proto je nelogické použít rezervní fond na stipendia a poté mít případně 
problém z jiného důvodu. Nevíme, jak stabilní bude situace v dalším roce, a rezervní fond může 
sloužit i v době krize. Pokud máme možnost čerpat ze stipendijního fondu, je to nejlepší řešení, i 
když nebude dostatek prostředků na všechny a nezkrácené výjezdy. 
 
Kol. Strobach upozornil, že problém nastává u studentů, kterým byl pobyt zkrácen z 10 či 12 
měsíců. Tyto případy by měly být řešeny prostředky z rezervního fondu. Dále vyslovil dotaz, jak se 
FF UK postaví k těm případům, které požádají o účelové stipendium a prokážou relevanci svého 
pobytu. 
 
Děkan odpověděl, že proděkanka Šaldová jasně uvedla, že takových případů bylo 8. Jsou to 
studenti, kteří svou situaci dokážou definovat, a tato situace bude samozřejmě řešena. Pokud jde o 
druhý dotaz, tj. o účelová stipendia, když si o ně studenti po návratu požádají a jejich žádosti 
budou relevantní, což posoudí komise, účelové stipendium jim bude přiznáno. Děkan se znovu 
vyjádřil k debatě ohledně rezervního fondu. Rezervní fond budeme v budoucnosti potřebovat, 
mohou nastat různé problémy, na které by bylo nutné z něj čerpat. Studentům nyní můžeme zajistit 
výjezdy s podmínkami, o nichž informovala proděkanka Šaldová, a může probíhat další jednání. 
 
Kol. Strobach uvedl, že není možní klást rovnítko mezi studentem, který má prokázat relevanci 
svého pobytu, a studentem, který počítal s dvousemestrálním výjezdem a poté se dozvěděl, že byl 
tento výjezd zkrácen na jeden semestr. Jedná se i o existenční problém. 
 
Děkan odpověděl, že souhlasí, že se jedná o problém, a bude v této záležitosti hledat řešení. Ale 
nesouhlasí s tím, že by na toto řešení měl být čerpán rezervní fond. Lidsky situaci chápe, ale jako 
děkan FF UK nemůže jednat jinak. 
 
Kol. Chromý vyslovil dotaz, jak bylo zjištěno, že se jedná o 106 studentů. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že 30. 4. nahlásí katedra výsledky výběrového řízení a poté 10. 
10. nahlásí výsledky další. Z těchto výsledků vzešel daný počet. 
 
Kol. Chromý uvedl, že v květnu proběhly konkurzy v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace  a 
byl přijat určitý počet studentů na zimní semestr a určitý počet studentů na letní semestr. Ústav 
však zatím nahlásil pouze studenty na zimní semestr, přestože v ústavu již byli přijati i studenti na 
letní semestr. Studenti na letní semestr tedy nahlášeni nejsou a kol. Chromý vyslovil obavu, že 



obdobná situace mohla vzniknout i na jiných katedrách. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že si je tohoto problému vědoma, nyní jej však nemá jak řešit, 
pokud nezná přesné počty studentů. Může řešit pouze ty případy, o nichž ví. Studentů je nyní o 33 
% více než v loňském roce a více než polovina těchto studentů nepůjde přes Evropskou kancelář, 
takže je to otázka jednotlivců a stipendijního fondu. 
 
Kol. Radovanovič vyslovil dotaz, zda jsme momentálně schopni financovat čtyřměsíční pobyty. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že pokud budeme čerpat ze stipendijního fondu, tak ano. 
 
Kol. Slavík vznesl dotaz, zda jsou nám tyto prostředky přidělovány prostřednictvím rektorátu. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že ano. 
 
Kol. Slavík vyslovil dotaz, zda rektorát počítal s 53 studenty. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že postup je takový, že je učiněn kvalifikovaný odhad, na jehož 
základě je nám přidělena určitá částka, a MŠMT poté doplní finance do reálných požadavků. Letos 
byl učiněn kvalifikovaný odhad, ale již nebyly dodány doplňky. Také u nás došlo k nárůstu zájmu o 
zahraniční výjezdy. 
 
Děkan informoval, že odhadnutá částka je jakousi zálohou a poté je doplňována. Ztráta byla 
odhadována na 200–300 tisíc eur. 
 
Kol. Slavík vznesl dotaz, zda k obdobné situaci dojde i příští rok. V tom případě by bylo možné 
nahlásit více studentů. 
 
Děkan odpověděl, že nikdo neví, jaká bude situace v příštím roce, a informoval, že MFF UK situaci 
také řeší stipendijním fondem. 
 
Proděkanka Šaldová uvedla, že bychom situaci mohli řešit pořadníkem a podle odčerpávání 
financí by se postupně nominovali studenti. Je to jediné možné řešení. Bude nutné se opět vrátit 
ke kladení důrazu na kvalitu. 
 
Kol. Hadravová vyslovila dotaz, zda je nějaká možnost, že MŠMT částku doplní. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že se jedná spíše o dotaz na děkana. Některé fakulty mají dluh 
vysoký, proto by zřejmě finance byly použity na splacení těchto dluhů. 
 
Kol. Hadravová vznesla dotaz, zda by částku nebylo možné na MŠMT vymáhat. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že pro MŠMT nebudeme partnerem. Snažila se o domluvu 
podobného typu, ale je problém, že 53 studentů se nyní nachází mimo systém. 
 
Děkan uvedl, že MŠMT nepracuje se studenty, ale s čísly. Zdůraznil, že v tomto roce ke zlepšení 
situace nedojde, ale je možné, že v roce 2010 může dojít ke změně, např. že by finance nebyly 
dodávány formou záloh, ale rovnou prostředků. Pokud jde o tlak na MŠMT, jedná se o záležitost 
univerzity. V podobné situaci se nyní nacházejí všechny univerzity. Prorektor poslal na MŠMT 
dopis, ale není možné, aby tento akt změnil aktuální situaci. V tomto semestru ke zlepšení 
nedojde. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz, jakým způsobem se nás dotkne plánovaná 4% redukce ve státní správě 
a ve školství. 
 
Děkan odpověděl, že my se nacházíme v jiné situaci, takže se nás redukce nedotkne. Nás se týká 
rozpočet školství, který v podstatě zachovává situaci let 2008 a 2009, spíše 2008. 



 
Kol. Šlerka informoval, že přesně před rokem začaly spory ohledně BK, které se nyní zřejmě 
obnoví, protože v příštích 14 dnech proběhne konference BK v perspektivě českého vzdělávání. 
Vrátili jsme se tedy o rok zpět, což je velmi nepříjemná situace a zatím není jasné, jaké bude mít 
následky. 
 
Děkan informoval, že v rámci projektu reformy terciárního vzdělávání se bude ve dnech 14.–17. 
10. 2009 konat setkání s odborníky z OECD, které bude rozděleno na dvě oblasti: interní jednání 
zástupců vybraných VŠ a veřejná konference. Na konferenci bude hovořit J. Švejnar ohledně 
dobrého stavu čínských a amerických univerzit. MŠMT jako účastníky zvolilo UK, MUNI, ČVUT a 
VŠFS. Děkan informoval, že byl na toto jednání povolán jako zástupce. Setkání se koná z důvodu 
potvrzení prestiže mezinárodního projektu a definitivního udání směru reformy. 15. 10. má rektor 
setkání s akademickou obcí, proto bude na jednání zastoupen prorektorem. 
 
Kol. Šlerka informoval, že ve věci volby rektora se neobjevil žádný protikandidát. Nominací se 
sešlo mnoho a 15. 10. se bude konat veřejné setkání rektora s akademickou obcí, jak již zmínil 
děkan. Dále uvedl, že 9. 10. se koná zasedání AS UK a že se rozbíhá projekt „byty pro mladé 
vědce“, takže 9. 10. bude volena komise, která poté bude byty rozdělovat. 
 
Kol. Tollar vyslovil dotaz, zda a kdy budou zveřejněny výsledky evaluací. 
 
Děkan odpověděl, že výsledky jsou nyní ve strojovém zpracování a budou k dispozici na konci 
října. Požádá AS FF UK o změnu evaluační komise, protože prof. Peregrin odešel na AV ČR, kol. 
Zajíček rezignoval a doc. Karfík nebude na FF UK působit. V komisi tak zbývá dr. Rubáš a R. 
Valvoda, proto bude děkan brzy předkládat dva až tři členy evaluační komise. 
 
Kol. Šlerka informoval, že na AS UK se také bude hlasovat o novém delegátu do Studentské 
komory Rady vysokých škol. Doposud byl delegátem kol. Říha a náhradníkem kol. Jašurek, nyní 
bude kol. Jašurek kandidovat na post delegáta a na post náhradníka kol. Zajíček.  
 
Kol. Christov informoval, že do 27. 10. je možné podávat připomínky k Návrhu dílčí změny 
grantového řádu UK a podněty za fakultní senáty. Připomínky je možné podávat do 25. 10. Dále 
informoval, že následující zasedání se bude konat v prvním listopadovém týdnu a bude to 
zasedání předvolební. 12. 11. se bude konat volební zasedání a kol. Christov požádal všechny 
přítomné, aby se na ně dostavili. 
 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS FF UK 
AS FF UK schválil dne: 5. 11. 2009 
 
 


