
Zápis ze 16. jednání Akademického senátu FF UK 12. 11. 2009 
 
 
Přítomni: M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, P. Christov, P. Štogrová Jedličková, J. Kalivoda, A. 
Klégr, M. Kovář, E. Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, A. Skřivan, M. Souček, J. Šlerka, P. 
Zemánek, J. Bachtík, P. Brůha, A. Bříza, A. Šůrová, T. Hadravová, J. Chromý, P. Píša, D. 
Radovanovič, M. Slavík, O. Tichý, V. Tollar, M. Ulvr, S. Zajíček. 
Omluveni: F. Čermák, P. Beránek, V. Strobach. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; PhDr. I. Gillernová, CSc., ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. 
Jakubec, CSc., PhDr. P. Šaldová, PhD., proděkani. 
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 15. zasedání AS FF UK 
 3. Volba kandidáta na funkci děkana 
 4. Projednání akreditačních materiálů 
 5. Projednání Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 

2010/2011 
 6. Projednání dodatečného zařazení oboru Obecná jazykověda do Podmínek přijímacího 
 řízení na rok 2010/2011 
 7. Projednání Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové revoluce 
 8. Různé 
 
Kol. Christov zahájil 16. zasedání AS FF UK. Přivítal všechny přítomné a vyjádřil potěšení, že se 
dnešní jednání, na němž proběhne volba kandidáta na funkci děkana, těší větší pozornosti.  
 
 1. Schválení programu zasedání 
 
K navrhovanému programu nezazněly žádné připomínky. 
 
Hlasování: 27-0-0, program byl schválen. 
 
 2. Projednání návrhu zápisu 15. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Christov informoval, že k návrhu zápisu 15. zasedání nedošly emailem žádné připomínky, a 
vznesl dotaz, zda jsou nějaké připomínky nyní z pléna. 
 
Proděkanka Šaldová uvedla, že posílala návrh na změnu zápisu. 
 
Kol. Zajíček vznesl dotaz, zda se tento návrh týkal zasedání z 8. 11. 2009 či zasedání předchozího. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že se její návrh týkal předchozího zasedání. 
 
Kol. Zajíček konstatoval, že tento návrh byl zapracován. 
 
Hlasování: 26-0-1, zápis 15. zasedání AS FF UK byl schválen. 
 
 3. Volba kandidáta na funkci děkana 
 
Kol. Christov informoval, že PhDr. M. Stehlík, Ph.D je jediným nominovaným kandidátem na 
funkci děkana. Připomněl rovněž, že se minulý týden konalo předvolební zasedání s následným 
setkáním kandidáta s akademickou obcí, a podotkl, že již od doby první nominace je na 



internetových stránkách fakulty zveřejněn volební program kandidáta. Volba bude probíhat tajným 
hlasováním dle pravidel Volebního a jednacího řádu AS FF UK. Kandidát, aby byl zvolen, musí 
získat nadpoloviční většinu všech senátorů. Na závěr tlumočil vzkaz nepřítomného kol. Čermáka, 
který omluvil svou účast a požádal o veřejné vyjádření souhlasného postoje k tomuto kandidátovi. 
 
Kol. Christov požádal o návrhy na volební komisi. 
 
Kol. Zajíček navrhl kol. Kováře, který souhlasil. 
 
Kol. Rubáš navrhl kol. Zajíčka, který souhlasil. 
 
Kol. Zajíček navrhl kol. Rubáše, který souhlasil. 
 
Hlasování: 26-0-1, komise ve složení Kovář, Rubáš, Zajíček byla schválena. 
 
Proběhlo tajné hlasování, o kterém komise vyhotovila protokol, jenž odevzdala předsedovi 
Christovovi. 
 
Kol. Christov poděkoval volební komisi a na základě protokolu o výsledcích voleb konstatoval, že 
volební komise ve složení Kovář, Rubáš, Zajíček konstatuje, že bylo vydáno 27 hlasovacích lístků, 
všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné, a že hlasováním 24-0-3 byl nominovaný kandidát 
zvolen v prvním kole hlasování. Informoval současného děkana M. Stehlíka, že byl zvolen 
kandidátem na funkci děkana na další volební období, a předal mu slovo. 
 
Děkan poděkoval za poměrně výraznou důvěru v rámci hlasujících a zdůraznil, že v tomto ohledu 
slovo „zavazující“ necítí jako formální. Před čtyřmi lety podobný okamžik prožíval emotivně, nyní 
jej prožívá racionálně, protože si je vědom toho, co fakultu čeká. Předchozí čtyři roky nebyly 
jednoduché, následující čtyři roky budou ještě náročnější. Vyslovil poděkování všem členům 
Akademického senátu FF UK i celé akademické obci a zdůraznil, že je podstatné, aby celá 
akademická obec spolupracovala. Na závěr omluvil svou účast na zbytku zasedání a informoval, že 
všechny potřebné materiály představí proděkanka Gillernová. 
 
Kol. Christov vyhlásil kratší přestávku. 
 
 4. Projednání akreditačních materiálů 
 
Proděkanka Gillernová předložila AS FF UK žádost o prodloužení akreditace studijního oboru 
Klínopis v magisterském studijním programu a dále několik žádostí o rozšíření akreditace. 
Zdůraznila rozšíření nabídky studijního programu Učitelství pro střední školy o Učitelství 
anglického jazyka a literatury pro střední školy, u kterého byl vypracován kvalitní materiál pro 
jednooborové i dvouoborové studium. Studijní komise tyto materiály projednala a schválila na 
zasedání 3. 11. 2009. 
 
Kol. Z. Beneš vyslovil dotaz, zda se zmiňovaná pedagogika týká oboru Pedagogika. 
 
Proděkanka Gillernová odpověděla, že se jedná o obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro 
střední školy. 
 
Usnesení č. 150: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního 
oboru Klínopis v navazujícím magisterském studijním programu Filologie (prezenční forma 
studia, jednooborové studium). 
 



Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 151: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Fonetika (prezenční forma 
studia, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 152: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění o studijní obor Estetika 
(prezenční forma studia, jednooborové studium). 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 153: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění o studijní obor Estetika 
(prezenční forma studia, dvouoborové studium). 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 154: AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství 
anglického jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, jednooborové a 
dvouoborové studium). 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 5. Projednání Podmínek přijímacího řízení  do doktorského studia pro akademický 
rok 2010/2011 
 
Proděkanka Gillernová předložila materiál vztahující se k Podmínkám přijímacího řízení do 
doktorského studia pro akademický rok 2010/2011. Tyto podmínky se od podmínek, podle kterých 
bylo přijímáno letos, nijak neliší. Možná došlo jen k doplnění oborů, které získaly akreditaci, nebo 
naopak k odstranění oborů, které ji nezískaly. Spíše se však jednalo o doplňování oborů. Materiál 
byl také schválen Studijní komisí na zasedání 3. 11. 2009. 
 
Kol. Tichý uvedl, že součástí materiálu je i to, že hlásící se doktorandi musí předkládat notářsky 
ověřený magisterský diplom, a to i pokud se jedná o studenty naší fakulty. K této záležitosti se 
vyjádřil již na zasedání Studijní komise a rád by ji projednal i zde. 
 
Proděkanka Gillernova odpověděla, že v případě studentů FF UK je požadováno pouze jakési 
interní potvrzení. Tento postup je určen pravidly rektorátu. 
 
Kol. Tichý vyslovil dotaz, zda je tedy třeba magisterský diplom oficiálně interně schválit. 
 
Proděkanka Gillernová odpověděla, že ano, že je to tak stanoveno, aby nebyli studenti FF UK 
zvýhodňováni před studenty jiných fakult. Ale je samozřejmé, že nepotřebujeme notářské ověření 
magisterského diplomu od studentů, kteří vystudovali u nás. 
 
Kol. Tichý uvedl, že se jedná o vhodné řešení a informoval, že dříve museli i studenti naší fakulty 
přiložit notářsky ověřený magisterský diplom. Také podotkl, že na Masarykově univerzitě v Brně 
tento problém nevzniká, protože se tato záležitost řeší prostřednictvím informačního systému, a 



uvedl, že u nás bychom to mohli řešit obdobným způsobem. 
 
Proděkanka Gillernová odpověděla, že je důležité zachovat shodný postup pro všechny přijaté do 
doktorských studijních oborů. 
 
Usnesení č. 155: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro 
akademický rok 2010/2011 ve znění předloženém děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 22-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
 6. Projednání dodatečného zařazení oboru Obecná jazykověda do Podmínek 
 přijímacího řízení na rok 2010/2011 
 
Kol. Christov informoval, že tento materiál byl zaslán s drobným zpožděním, a požádal proděkanku 
Gillernovou, aby jej představila. 
 
Proděkanka Gillernová uvedla, že se pravděpodobně jedná o poslední doplněk do Podmínek 
přijímacího řízení na rok 2010/2011, a informovala, že jistým nedopatřením nebyly dodány 
podklady k tomuto studijnímu oboru ze strany základní součásti. Na základě dohody na kolegiu 
děkana považuje fakulta tento obor za významný, takže přestože nebyly materiály předloženy včas, 
doporučujeme jej zařadit do Podmínek přijímacího řízení na rok 2010/2011. Jedná se o povinně 
dvouoborové bakalářské studium, které často doplňuje jazykové obory. 
 
Usnesení č. 156: AS FF UK schvaluje dodatečné zařazení oboru Obecná jazykověda do 
Podmínek přijímacího řízení na rok 2010/2011 ve znění předloženém děkanem FF UK. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 7. Projednání Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové revoluce (iniciativa 
 Inventura demokracie) 
 
Kol. Christov informoval, že členové AS FF UK obdrželi od studentů z iniciativy Inventura 
demokracie čtyřstránkový materiál s prosbou, zda by se AS FF UK k tomuto Prohlášení nepřipojil 
či jinak nevyjádřil svůj postoj. Jedná se materiál vytvořený skupinou studentů, kterým není 
lhostejná současná situace. 
 
Kol. Bachtík uvedl, že je jedním ze členů této iniciativy. Vyslovil omluvu, že materiál nedorazil v 
úplnosti, protože k němu měl být připojen ještě průvodní dopis. Text vznikal ve veřejných dílnách 
na půdě FF UK, ale na jeho tvorbě se podíleli studenti všech pražských vysokých škol. Připomínky 
byly postupně zapracovány a materiál byl poté vyvěšen na internetové stránky, na kterých byl 
otevřen dalšímu připomínkování. Prohlášení má informovat o tématech, která současní studenti 
považují za palčivá. Jelikož text iniciovali studenti FF UK a práce na něm probíhala na půdě FF 
UK, požádala Inventura demokracie AS FF UK o podporu tohoto Prohlášení. Vyslovil návrh 
usnesení ve znění: AS FF UK bere na vědomí a vyjadřuje podporu Prohlášení studentů ke 20. 
výročí sametové revoluce. 
 
Kol. Štogrová Jedličková uvedla, že text hodnotila kladně, protože je „zubatý a svižný“ a není proto 
problém se pod něj podepsat. Avšak není jasné, čeho tímto textem studenti z Iniciativy chtěli 
dosáhnout. Pokud to v materiálu nebude jasně řečeno, bude to jen jeden z mnoha textů, které budou 
zapomenuty. Na závěr zdůraznila, že vzít na vědomí tento materiál není dostatečné. 
 
Kol. Bachtík uvedl, že z důvodu společného zpracování textu má tento materiál limity. Text usiluje 



pouze o nastínění témat, která studenti považují za podstatná, a nemá k ničemu vyzývat. Nejedná se 
tedy o apel na změnu konkrétní věci, spíše se jedná o vyjádření toho, co studenti považují za 
zásadní. Informoval, že v současné době probíhá cyklus debat a před každou debatou je tento text 
předčítán, aby vešel ve známost. Také zazní v rámci oslav 17. 11. 2009. 
 
Kol. Radovanovič zdůraznil, že se jedná o zbytečně skromné cíle, které navíc nejsou v souvislosti s 
tím, co text říká. Jedná se o razantní text, který ale vlastně nic nepožaduje. Vznesl dotaz, zda by 
např. neměl být zaslán MŠMT, prezidentovi ČR, předsedovi Senátu nebo mediím. 
 
Kol. Bachtík vyslovil souhlas, ale zdůraznil, že text je projednáván na dnešním zasedání, aby získal 
širší legitimitu. I proto žádá o podporu AS FF UK. 
 
Kol. Chromý uvedl, že se zatím objevily pouze pozitivní názory, ale on sám v řadě věcí souhlasit 
nemůže. Přečetl některé části textu: „...proces vzdělávání je u nás tak trochu pokrytecká hra.“, 
„Školy nás nevedou ani k poznání, ani k lepší orientaci ve světě, a už vůbec ne k moudrosti.“ a 
zdůraznil, že nesouhlasí s tvrzeními, že škola u nás zaostává a že vzdělávání sleduje jen 
pragmatické cíle, a vyslovil nesouhlas s celým textem. 
 
Kol. Tichý uvedl, že text je natolik obecný, že je problematické s ním v takové šíři souhlasit. Pokud 
by s textem chtěl souhlasit, pak by text musel konkrétně jmenovat pedagogy, kteří jsou špatní, a ne 
obecně tvrdit, že všichni pedagogové jsou špatní. Také není jasné, proč byl text vytvořen a čeho 
přesně se týká. 
 
Kol. Radovanovič podotkl, že se text týká obecné situace ve školství a tedy i této fakulty. Všichni 
bychom se mohli shodnout na tom, o čem text hovoří. Text samozřejmě také souvisí s reformou 
terciárního vzdělávání, což je další důvod, proč se nás týká. 
 
Kol. Z. Beneš uvedl, že každý text má svůj kontext. Kontextem tohoto textu je tzv. Plzeňská kauza. 
Je zřejmé, že BK terciárního vzdělávání se bude na tuto kauzu odvolávat podle hesla „nejste 
schopni se spravovat a tak vás budeme spravovat my“. Nacházíme se v situaci, kdy může být 
všechno zneužito a v jistém čtení bude tento text nebezpečný. 
 
Kol. Chromý podotkl, že by se AS FF UK neměl vyjadřovat k problémům této společnosti, protože 
k tomu existují jiné instituce. AS FF UK má řešit problémy této fakulty a případně školství jako 
takového. Neměli bychom se zabývat tím, čím se zabývá prezident ČR. V materiálu jsou i témata, 
která spadají do oblasti našeho zájmu, ale jsou podána natolik obecně a přehnaně, že materiál jako 
celek nemůžeme schválit. Zvláště, když naopak obsahuje i témata, která se nás netýkají. To je samo 
o sobě dostatečným důvodem, proč text jako AS FF UK nepodpořit. 
 
Kol. Christov navrhl směřovat rozpravu ke konci a zopakoval návrh usnesení: AS FF UK bere na 
vědomí a vyjadřuje podporu Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové revoluce. Vznesl dotaz, 
zda jsou jiné návrhy. 
 
Kol. Tollar uvedl, že není podstatné, zda se AS FF UK vyjádří nebo nevyjádří k záležitostem, které 
mají větší než vysokoškolský rozsah. Avšak možná by bylo vhodné podpořit Prohlášení z toho 
důvodu, že jeho tvůrci jsou studenti, kteří mají zajímavý a kritický názor, a naše podpora by mohla 
být vstřícným gestem. Pokud prohlášení podpoříme, nic tím nezměníme, ale zároveň vyjádříme 
podporu studentům, kteří se zajímají o současnou situaci. 
 
Kol. Lyčka vyslovit technickou poznámku, že vzít na vědomí neznamená vyjádřit podporu. 
 
Kol. Zajíček připomněl, že v návrhu usnesení je obsaženo obojí. 



 
Kol. Chromý uvedl, že není proti podpoře činorodých studentů, ale to neznamená, že je proto nutné 
podpořit tento text. 
 
Kol. Slavík vyslovil názor, že by se AS FF UK měl vyjadřovat i k záležitostem, které se netýkají 
školství. Materiál bychom měli podpořit. 
 
Kol. Christov podotkl, že se také nabízí otázka, zda se k materiálu vyjádříme soukromě, jako 
členové AS FF UK nebo jako celý AS FF UK. 
 
Kol. Slavík uvedl, že by se k materiálu měl vyjádřit pozitivně AS FF UK jako celek. Sám není 
spokojen s vývojem v naší zemi a k tomu bychom se měli jako AS FF UK vyjádřit. 
 
Kol. Chromý vyslovil protinávrh usnesení: AS FF UK bere na vědomí Prohlášení studentů ke 20. 
výročí sametové revoluce. 
 
Kol. Ulvr vznesl dotaz, zda by mohl být znovu přečten protinávrh. 
 
Kol. Zajíček jej přečetl. 
 
Kol Christov upozornil, že se bude jednat o postupné hlasování a nejprve budeme hlasovat o 
protinávrhu. 
 
Usnesení č. 157: AS FF UK bere na vědomí Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové 
revoluce. 
 
Hlasováni: 11-9-1, usnesení bylo přijato. 
 
 8. Různé 
 
Kol. Zajíček informoval, že se minulý týden v Malé aule Karolina sešli původní signatáři 
Hradeckého prohlášení v počtu cca 25 osob. Byli přítomni např. zástupci Technické univerzity v 
Liberci, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity v Brně. Vzhledem k tomu, že 
byla oživena BK, je nutné oživit i Hradecké prohlášení. Nyní je třeba se zaměřit dovnitř 
akademické obce a získat v ní podporu, což je v současné situaci podstatnější než politické jednání. 
Je nutné apelovat na studenty, že pokud nebudou ochotni vyjít do ulic, Reforma terciárního 
vzdělávání povede ke zhoršení vzdělanosti a ke stejné situaci, jaká je nyní ve Vídni. Signatáři se na 
zasedání dále dohodli, že je potřeba napsat dopis akademickým obcím, aby jednotlivé akademické 
senáty vyzvaly své zástupce v RVŠ, rektory a děkany, aby hájili akademickou samosprávu v 
současné podobě. 
 
Kol. Z. Beneš vyslovil dotaz, zda nyní nenadešel čas na sestavení  Černé knihy. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že materiál, na jehož vzniku se signatáři dohodli, nazvali „Černá vize Bílé 
knihy“. 
 
Kol. Z. Beneš zdůraznil, že je nutné vypracovat právní odborný rozbor BK. Veřejnost ani netuší, co 
BK propaguje. Jedná se pouze o jednotlivé interpretace. Bílá kniha je „plznifikací“ vysokého 
školství. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že k témuž závěru došli na zasedání signatářů v Karolinu. Výsledkem je, že je 
nutné napsat Černou vizi BK a to především pro studenty, aby si uvědomili, že BK povede ke stejné 



situaci, jaká je Západočeské univerzitě. Slovy kol. Šlerky: „když se BK schválí, kauza Plzeň 
nebude, protože bude legální“. 
 
Kol. Christov informoval, že 19. 11. 2009 proběhne v Malé aule Karolina v 9:00 setkání členů RVŠ 
o situaci na rakouských vysokých školách a že již zaslal všem senátorům pozvánky emailem. 
Budeme tedy moci porovnat naší situaci se situací našich sousedů. 
 
Kol. Píša uvedl, že nyní přechodně působí na univerzitě ve Vídni, a rád by sdělil svůj názor na 
podobnost našich situací. Varoval by před přehnaným srovnáváním vídeňských nepokojů a české 
situace. Paralely by se daly najít v požadavcích na zrušení univerzitních rad a na nárůst veřejných 
výdajů do vysokého školství (vládou je přitom jejich zvýšení garantováno - do roku 2020 z 1,3 na 
2,0% HDP, studenti požadují pouze urychlení tohoto procesu). Rétorikou rakouského studentského 
hnutí je především volání za úplné zrušení přijímacího řízení, za omezení zkoušek, které by 
selektovaly počet studentů během prvních ročníků, ale zároveň proti přeplněným posluchárnám a 
přílišnému počtu účastníků na seminářích. Soudě podle všudypřítomných letáků v aule vídeňské 
univerzity mělo hnutí především zpočátku silné a anarchistické prvky. Dále uvedl, že rozdíl mezi 
rakouskou a českou situací je ten, že rakouští studenti jsou si jisti podporou médií a nepovažovali za 
důležité obracet se přímo k ministerstvu nebo k rektorátu. Trvalo tak celých čtrnáct dní, než studenti 
zveřejnili první požadavky k vyjednávání. Rakouské stávky jsou tedy pro nás velice zajímavým 
podnětem, ale není vhodné vést přílišné paralely. 
 
Kol. Christov poděkoval všem přítomným za účast a zakončil zasedání. 
 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 10. 12. 2009 


