
Zápis ze 17. jednání Akademického senátu FF UK 10. 12. 2009 
 
Přítomni: M. Beneš, Z. Beneš, S. Binková, F. Čermák, P. Christov, J. Palkoska, J. Kalivoda, E. 
Lehečková, M. Lyčka, S. Rubáš, M. Souček, I. Ebelová, P. Zemánek, J. Bachtík, P. Beránek, P. 
Brůha, H. Šůrová, T. Hadravová, D. Radovanovič, V. Strobach, O. Tichý, V. Tollar, S. Zajíček. 
Omluveni: A. Bříza, J. Chromý, P. Píša; PhDr. I. Gillernová, CSc., proděkanka. 
Nepřítomni: A. Klégr, M. Kovář, A. Skřivan, M. Slavík, M. Ulvr. 
Hosté: PhDr. M. Stehlík, Ph.D., děkan; Ing. J. Gregor, prof. PhDr. I. Jakubec, CSc., PhDr. P. 
Šaldová, Ph.D., proděkani; Ing. J. Pospíchal, tajemník; K. Volná, AS UK; PhDr. J. Plachý, vedoucí 
Oddělení vědy. 
 
Navrhovaný program: 
 1. Schválení programu zasedání 
 2. Projednání návrhu zápisu 16. zasedání AS FF UK 
 3. Doplňovací volba místopředsedy AS FF UK (kol. Šlerka resignoval na 
 členství v AS FF UK) 
 4. Projednání návrhu na sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry 
 psychologie FF UK 
 5. Doplňovací volba člena zahraniční komise FF UK (kol. Tichý resignoval 
 na členství v komisi) 
 6. Projednání návrhů Pravidel pro přiznávání stipendií a Rigorózního řádu 
 FF UK 
 7. Vyjádření se ke jmenování předsedy Evaluační komise FF UK 
 8. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na 
 akademický rok 2009/2010 
 9. Různé 
 
Kol. Zajíček zahájil 17. zasedání AS FF UK a informoval, že kol. Štogrová Jedličková a kol. Šlerka 
resignovali na své členství v AS FF UK a přivítal nové členy AS FF UK: Doc. Ivanu Ebelovou a 
Dr. Jana Palkosku. 
 
 1. Schválení programu zasedání 
 
Kol. Zajíček informoval, že v programu došlo ke změnám, z nichž o jednu požádal předkladatel a 
jedna spadá na zodpovědnost předsednictva AS FF UK. Po konzultaci s kol. Kalivodou a kol. 
Jáchimovou došlo k vyřazení volby člena do etické komise fakulty. Kol. Jáchimová, ačkoli měla v 
loňském roce studium přerušeno, nyní opět studuje, a jelikož se nevyslovila proti setrvání v etické 
komisi a náš status se k možnosti odvolání či znovu zvolení členů komisí nevyjadřuje jasně, bylo 
toto hlasování vyřazeno. Změna, o kterou pořádal předkladatel, se týká bývalého bodu 5 
(Projednání návrhu na jmenování Ing. Libora Křivky tajemníkem FF UK), informace byly 
rozeslány emailem. Děkan se k celé věci blíže vyjádří v bodu Různé. Na závěr kol. Zajíček navrhl 
poslední změnu, a to zařazení nového bodu 9: projednání či vzetí na vědomí Návrhu na mimořádné 
zvýšení doktorských stipendií v prosinci 2009. Vyslovil dotaz, zda jsou k těmto změnám nějaké 
připomínky. 
 
Kol. Zemánek konstatoval, že přítomných členů AS FF UK není mnoho, a vznesl dotaz, zda pokud 
kvůli malému počtů přítomných členů materiál týkající se stipendií nebude vzat na vědomí nebo 
schválen, i přesto budou studenti moci stipendia obdržet. 
 
Děkan odpověděl, že ano. 
 
Kol. Zemánek vyslovil dotaz, zda by nebylo možné přeuspořádat navrhovaný program tak, aby 



hlasovací body byly za sebou a aby tak bylo možné hlasovat ke všem třem bodům dohromady. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že o této možnosti uvažoval a že by to bylo praktické v případě, že by 
hlasování probíhalo zcela bez překvapení. Ale v případě, že by se objevila nová jména oproti těm, 
která jsou avizována, by bylo třeba vytvořit nové hlasovací lístky a ke zdržení by stejně došlo. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že pokud se objeví nové jméno např. v bodě 3, stejně bude muset být jednání 
přerušeno a bude třeba vyrobit nové hlasovací lístky. 
 
Kol. Zajíček tedy navrhl přeřazení bodů 5 a 7 tak, že bod 5 bude přeřazen na bod 4 a bod 7 bude 
přeřazen na bod 5. 
 
Kol. Zajíček tedy shrnul změny programu: Z bodu 5 (Doplňovací volba člena zahraniční komise FF 
UK (kol. Tichý resignoval na členství v komisi) se stává bod 4, z bodu 7 (Vyjádření se ke 
jmenování předsedy Evaluační komise FF UK) bod 5, ostatní body se příslušně posouvají a jako 
nový bod 9 je zařazeno projednání Návrhu na mimořádné zvýšení doktorských stipendií v prosinci 
2009. 
 
Hlasování o programu s navrženými změnami: 20-0-2, program byl schválen. 
 
 2. Projednání návrhu zápisu 16. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček informoval, že k návrhu zápisu došly dvě připomínky, jedna od proděkanky 
Gillernové, která měla několik technických oprav, jedna od kol. Píši, který, částečně na výzvu 
předsednictva, upravil svůj projev na konci bodu Různé. 
 
Hlasování: 21-1-0, zápis ze 16. zasedání AS FF UK byl schválen. 
 
 3. Doplňovací volba místopředsedy AS FF UK (kol. Šlerka resignoval na členství v AS 
FF UK) 
 
Kol. Zajíček vyslovil návrh nejprve otevřít rozpravu ke každému volebnímu bodu zvlášť a poté 
přistoupit k volbě ke všem třem bodům zároveň. 
 
Kol. Kalivoda vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné nejprve zvolit volební komisi. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že kandidáti nemohou být ve volební komisi, proto považuje zvolení 
komise za předčasné. 
 
Kol. Kalivoda podotkl, že ti, co chtějí kandidovat, nebudou chtít být ve volební komisi. Na zvolení 
komise však netrval. 
 
Kol. Zajíček proto vyslovil dotaz, zda jsou nějací kandidáti na post místopředsedy AS FF UK a 
navrhl kol. Lyčku. 
 
Kol. Lyčka souhlasil. 
 
Žádné další návrhy nezazněly. 
 
 4. Doplňovací volba člena zahraniční komise FF UK (kol. Tichý resignoval na členství v 
komisi) 
 



Kol. Zajíček otevřel rozpravu k tomuto bodu a požádal o návrhy pro doplňovací volby do 
zahraniční komise. 
 
Kol. Tichý navrhl na tento post kol. Hadravovou. 
 
Kol. Hadravová souhlasila. 
 
Žádné další návrhy nezazněly. 
 
 5. Vyjádření se ke jmenování předsedy evaluační komise FF UK 
 
Děkan uvedl, že ponechá stranou otázku studentských evaluací, a bude hovořit pouze o tzv. velkých 
evaluacích. Jelikož prof. Peregrin již dále není členem akademické obce fakulty a kol. Zajíček na 
své členství z časových důvodů resignoval, považuje za nutné komisi doplnit. Kol. Zemánka zvolil 
s ohledem na jeho kritický přístup, který je v této oblasti důležitý, je nutné vytříbit názory. Uvedl, 
že s kol. Zemánkem se shodují v tom, že je možné a nutné zvolit kvalitativní přístup, a to zejména v 
oblasti výzkumu vývoje a vědy. Pokud by vše probíhalo standardně, výsledky by se mohly objevit s 
koncem funkčního období současného složení AS FF UK, tedy na konci letního semestru. Dále 
informoval, že na uvolněné místo kol. Zajíčka jako dalšího člena komise po několika debatách 
jmenoval kol. Chromého. Zdůraznil, že být členem evaluační komise a vyvíjet v ní aktivitu je 
nelehký úkol. Požádal AS FF UK o vyjádření se k této záležitosti. 
 
Kol. Zajíček konstatoval, že AS FF UK formou usnesení vyslovuje souhlas nebo nesouhlas ke 
jmenování předsedy evaluační komise FF UK. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že většina již byla řečena děkanem, a zastavil se nad děkanovým tvrzením, že 
stát v čele evaluační komise je „nelehký úkol“. Nyní jsou připravena kvantitativní data a je nutné z 
nich nějakým způsobem získat data, která budou vypovídat o kvalitě, což bude velmi nelehký úkol. 
Avšak nějaký výstup být může. Současná data pojmenovala jistou část výkonu pedagogů a 
pracovišť, samozřejmě nikdy není možné toto provést absolutně, ale je snad alespoň možné získat 
informace typu, v čem jsme dobří a v čem nikoli, nebo v čem jsme horší a v čem lepší. Dále uvedl, 
že shora jsou nám nucena kritéria, kterým se musíme podřizovat, ale zároveň máme i možnost něco 
pozměnit. 
 
Kol. Zajíček zdůraznil, že činnost komise má před sebou opravdu nelehký úkol, sám na členství 
resignoval mimo jiné právě z důvodu bezradnosti komise. Ubezpečil kol. Zemánka, že v případě 
zájmu rád pomůže v záležitostech týkajících se statistiky a programování. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné, kdyby byly kol. Zemánkem nebo částí komise 
předloženy návrhy ohledně kritérií hodnocení a informace, jak jsou tato kritéria pevná, odkud byla 
vzata apod. Pokud něco hodnotíme, musíme mít nějaký standard - bylo by vhodné vědět, jaký 
standard je v tomto případě, zda, jak to u nás vypadalo před třemi lety či situace na jiné univerzitě 
apod. Zdůraznil, že by měla být předložena prezentace kritérií hodnocení. 
 
Kol. Zajíček vyslovil dotaz, zda si kol. Čermák přeje navrhnout nějaké usnesení, které by 
zavazovalo nebo vyzývalo komisi. 
 
Kol. Čermák odpověděl, že nikoli. 
 
Jelikož z pléna nezazněly žádné další podněty, kol. Zajíček přikročil ke zvolení volební komise a 
požádal členy AS FF UK o návrhy na její členy. 
 



Kol. Strobach navrhl sám sebe. 
 
Kol. Lehečková navrhla sama sebe. 
 
Kol. Rubáš navrhl sám sebe. 
 
Hlasování: 19-0-3, komise ve složení Lehečková, Rubáš, Strobach byla zvolena. 
 
Následovalo tajné hlasování o místopředsedovi AS FF UK, členovi zahraniční komise i o usnesení 
ke jmenování předsedy evaluační komise FF UK. 
 
Hlasování: 19-2-2, místopředsedou AS FF UK byl zvolen kol. Lyčka. 
 
Hlasování: 20-0-3, členkou zahraniční komise FF UK byla zvolena kol. Hadravová. 
 
Usnesení č. 158: AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Zemánka na post předsedy evaluační 
komise FF UK. 
Hlasování: 22-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
 6. Projednání návrhu na sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry 
psychologie FF UK 
 
Kol. Zajíček informoval, že tato záležitost je jednou z mála výsostných pravomocí AS FF UK, 
proto pokud návrh neschválíme, ke sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry psychologie 
FF UK nedojde. 
 
Děkan uvedl, že zasílal podrobné informace, které nebude opakovat, ale pouze zmíní některé 
podstatné body. FF UK je roztříštěná, má 46 základních součástí. A právě oblast psychologie byla 
charakteristická kolísáním mezi existencí jednoho pracoviště či pracovišť dvou. Psychologický 
ústav byl spíše vědecky orientovaný, pořádal pouze výběrové přednášky a orientoval se zejména na 
psychologii práce. Avšak v rámci Katedry psychologie existuje také oddělení psychologie práce, 
které do jisté míry dubluje svou činností Psychologický ústav, spíše však z hlediska studentů, nikoli 
vědy. Ve druhém odstavci důvodové zprávy je rozpis nynějšího personálního zajištění, jedná se o tři 
osoby v důchodovém věku a o dva doktorandy. Aktivita Psychologického ústavu byla z 90% 
založena na osobnosti doc. Karla Riegela, který bohužel tento rok zesnul. Možnost sloučení obou 
pracovišť děkan zvažoval i v době působení doc. Riegela, nakonec se k tomu rozhodl až nyní. Do 
budoucna je nutné zvážit tři body. Psychologii práce neztratíme, protože tato oblast je na Katedře 
psychologie zastoupena a může být personálně částečně posílena. Dále by sloučení pracovišť vedlo 
k vyřešení problému duplicity. Požádal doc. Gillernovou, zástupkyni vedoucího Katedry 
psychologie FF UK, doc. Milana Rymeše, zástupce oboru psychologie ve Vědecké radě FF UK a 
odborníka v oblasti psychologie práce, a Prof. Jaromíra Janouška, dlouholetého pracovníka 
Psychologického ústavu FF UK, o názory na sloučení těchto dvou pracovišť. Doc. Gillernová byla 
jednoznačně pro sloučení pracovišť, doc. Rymeš vyjádřil politování nad tím, kam Psychologický 
ústav ve smyslu personálního zajištění dospěl, protože dříve mělo pracoviště desítky členů, a 
nakonec se sloučením souhlasil, avšak s garancí, že se obor psychologie práce neztratí. Prof. 
Janoušek také vyjádřil lítost nad stávající situací a požádal o roční odklad a hledání alternativ. 
Děkan je pro sjednocení pracovišť a posudky jej v jeho názoru podpořily, proto by pracoviště mohla 
být sloučena od 1. 1. 2010. Prof. Janoušek a Mgr. Petr Vaněk mají smlouvy do roku 2010, 
předpokládá se spolupráce s doktorandy, pouze Mgr. Patrik Weiss je v tomto roce vyloučen ze 
studia pro neplnění povinností a spolupráce s ním tedy byla přerušena. 
 
Kol. Čermák vyslovil dotaz, zda se v případě sloučení pracovišť počítá s tím, že alespoň malý 



zbytek Psychologického ústavu bude začleněn jako výzkumná sekce, nebo vznikne pouze katedra a 
vědecký výstup navíc. 
 
Děkan odpověděl, že vznikne výzkumná sekce. Doc. Rymeš má o vznik této sekce zájem a zájem je 
také z řad doktorandů. Rozhodně by se oblast psychologie práce neměla stát pouze součástí výuky. 
Také informoval, že ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně běží výzkumný záměr, který 
bude zachován. 
 
Usnesení č. 159: AS FF UK schvaluje sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry 
psychologie FF UK. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 7. Projednání návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií a Rigorózního řádu FF UK 
 
 
Děkan uvedl, že oba tyto dokumenty projednáváme již potřetí pro drobné technicko-legislativní 
záležitosti. Materiály projednala legislativní komise a doporučila je ke schválení. 
Pravidla pro přiznávání stipendií. V hlavičce byl uveden odkaz na špatný předpis, tj. na Pravidla pro 
organizaci studia a nikoli na Pravidla pro přiznávání stipendií. Čl. 3 odst. 3 - bylo doporučeno 
citovat Stipendijní řád UK celým jménem a také zde došlo k některým škrtům pro zjednodušení. 
Také došlo k posunu data účinnosti předpisu o rok, tj. na říjen 2010, aby předpis nenabýval 
platnosti uprostřed studia. Proběhlo také jednání ohledně vzorce, na základě kterého jsou 
rozdělována prospěchová stipendia, přičemž kancléř uvedl, že vzorci rozumí a schvaluje ho. Kol. 
Zajíček připravil v této záležitosti pro účely legislativní komise AS UK důvodovou zprávu, která 
bude k Pravidlům pro přiznávání stipendií přiložena. 
Rigorózní řád. Čl. 3 odst. 2 - přihláška měla být doplněna názvem a základní osnovou rigorózní 
práce a podepsána předsedou rigorózní komise nebo vedením příslušné základní součásti, kde se 
rigorózní řízení realizuje, avšak toto pravidlo není nutné. Postup byl takový, že student přihlášku s 
přílohou podal na podatelně, což není vhodné, protože by tuto záležitost měla řešit fakulta a nikoli 
student. Tento postup byl obhajován rovností mezi studenty naší fakulty a studenty z jiných fakult. 
Čl. 3 odst. 8 - legislativní komise vyslovila silný nesouhlas s nevratností poplatku spojeného s 
podáním přihlášky a konáním rigorózní zkoušky v případě, že student nevykoná státní rigorózní 
zkoušku do dvou let ode dne podání přihlášky. Poplatek se pohybuje v řádu tisíců a není vhodné, 
aby byl nevratný celý. Po konzultaci s dr. Stašou připadaly v úvahu dvě možnosti, buď text doplnit 
o informaci, že si student má zažádat o vrácení poplatku, nebo tuto informaci úplně vypustit a 
částku studentovi vrátit, pokud si o ni požádá. Nakonec byla zvolena možnost informaci v textu 
vynechat. 
 
Kol. Kalivoda jménem legislativní komise FF UK konstatoval, že materiály spadají do etapy 
depurace. Legislativní komise AS UK vyjadřuje své názory a my se jim buď vzpíráme, nebo s nimi 
souhlasíme. Kromě již zmíněných změn došlo ještě k několika bezvýznamovým změnám. 
Legislativní komise FF UK v několika drobnostech návrhy změnila ještě i mimo rámec změn 
navrhovaných Legislativní komisí AS UK. 
 
Kol. Zajíček informoval, že důvodová zpráva vysvětlovala genezi vzorce tak, jak vznikl před dvěma 
lety prací pracovní komise AS FF UK a vyslovil ochotu v případě zájmu tuto zprávu poskytnout 
emailem. 
 
Usnesení č. 160: AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií ve znění 
předloženém děkanem FF UK. 
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 
 



Usnesení č. 161: AS FF UK schvaluje návrh Rigorózního řádu ve znění předloženém děkanem 
FF UK. 
Hlasování: 21-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
 8. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na 
akademický rok 2009/2010 
 
 
Děkan informoval, že materiál byl připravený již na přelomu října a listopadu, ale nebylo vhodné jej 
předkládat před volbou děkana. 
Rozvoj studijních oborů a forem studia. Po čtyřletém období reakreditací studijních plánů je nyní 
cílem se zaměřit na kvalitativní hodnocení studijních plánů. S touto problematikou souvisí také 
snaha o kvalitativní přístup v záležitosti evaluací. Dále zmínil přípravu nových Pravidel pro 
organizaci studia a uvedl, že jelikož je materiál složitý, práce na něm probíhají pomalu. V některých 
bodech se ukazuje, že budou možné varianty, ačkoli sám předloží vždy pouze jednu. Také jsou 
vyvíjeny snahy, abychom užívali pojmu ročník - děkan uvedl, že obsahově je proti, ale jedná se o 
formu. Dalším bodem je reakreditace doktorských studijních programů - reforma doktorského 
studia včetně zavedení kreditového systému začne být platná od 1. 10. 2010. 
Rozvoj vědecké práce. Je třeba zajistit prodloužení výzkumných záměrů MŠMT, avšak situace je 
obtížná díky nejistým informacím od MŠMT a rektorátu. Děkan uvedl, že bude tento bod 
diskutovat s proděkanem Gregorem.  
Fakultní periodika a publikace. Máme za sebou fázi jejich definice, nyní jsou definována kmenová 
periodika a jsou také řady, které již vycházejí. V letním semestru se zaměříme na distribuci zejména 
v zahraničí, přípravy probíhají již nyní.  
Rekonstrukce Vědecké rady FF UK. Vědecká rada FF UK bude mít na starosti jeden nový úkol, a to 
vypracování pohledu na vnitřní výzkumné záměry. Vědecká rada má v současnosti 41 členů, což je 
příliš, a proto je cílem snížit počet členů na 39. Děkan informoval, že zatím neoslovil žádného z 
nových ani staronových členů, a uvedl, že očekává změnu z jedné čtvrtiny, tedy 10 až 11 osob. 
Zdůraznil, že AS FF UK schvaluje navržené členy Vědecké rady FF UK. 
Rozvoj materiálních podmínek a forem řízení fakulty. Děkan uvedl, že předpokládá mírnou obnovu 
kolegia děkana, a to v únoru 2010.  
Knihovna FF UK. K 1. 2. 2010 by měla být knihovna dokončena. 
 
Proděkan Gregor podotkl, že dokončení knihovny souvisí s datem kolaudace. Stavebně bude 
knihovna dokončena určitě. 
 
Děkan pokračoval, že pokud dojde k dokončení výstavby knihovny, je možné zahájit dostavbu 4. 
patra hlavní budovy FF UK.  
Výběr nového tajemníka FF UK. Děkan uvedl, že se k tomuto problému vyjádří v bodě Různé.  
Cílem je také personálně posílit oddělení LVT.  
Zajištění nových prostor pro FF UK. Jedná se o budovy v Opletalově ulici. Ministerstvo vnitra 
rozdělilo původní investiční záměr na dva, na první fázi a na dostavbu. Nyní je postup navržen, my 
jej budeme připomínkovat a pak se materiál s našimi připomínkami vrátí zpět na ministerstvo, které 
je velmi vstřícné.  
Problematika evaluací FF UK již byla zmíněna v bodě 5 (Vyjádření se ke jmenování předsedy 
Evaluační komise FF UK).  
Rozvoj mezinárodní spolupráce. Dokončení základní náplně anglické verze nových www stránek - 
práce probíhají, avšak v tomto bodě jsou stále mezery. Zajištění výjezdů studentů v programu 
ERASMUS - dle informací rektorátu by mohlo dojít k dokrytí nedodaných financí. Rozšíření 
nabídky přednášek v cizích jazycích - hostování profesorů se daří a nabídka přednášek v cizích 
jazycích se rozšiřuje. 
Na závěr informoval, že aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK probíhají již čtvrtý rok. Na 



podzim 2010 budou zahájeny debaty ohledně nového Dlouhodobého záměru FF UK, který by měl 
od roku 2011 doznat změn. Nedojde tedy pouze ke změnám, ale k celkové přestavbě. 
 
Kol. Hadravová vznesla dotaz, zda k naplnění některých konkrétnějších bodů (např. dokončení 
anglické verze www stránek apod.) dojde již v dalším semestru. 
 
Děkan odpověděl, že tyto změny budou realizovány do 28. 9. 2010. 
 
Kol. Zemánek vyslovil návrh, aby bylo v záležitosti distribuce knih využito knihkupectví Kosmas a 
některá další internetová knihkupectví. 
 
Dr. Plachý odpověděl, že nyní vedeme jednání s Kosmasem a dalšími většími internetovými 
knihkupectvími ohledně podmínek spolupráce. 
 
Proděkan Gregor informoval, že nová knihovna bude k 1. 2. 2010 stavebně dokončena určitě, avšak 
reálné dokončení nezávisí na nás, ale na tom, kdy stavební úřad určí datum kolaudace. S koncem 
roku 2009 se na Praze 1 dokončuje velká řada staveb, proto musíme na termín kolaudace čekat. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, jak dlouhá bude doba od termínu kolaudace k reálnému užívání 
knihovny. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že záleží na tom, jak rychle se podaří naplnit sklady knihami. Provoz 
může začít ihned po kolaudaci, ale jak dlouho bude trvat naplnění skladů záleží na kol. Frantové, 
odhadovaná doba je 3 měsíce. 
 
Kol. Strobach vyslovil dotaz, zda bude knihovna tedy v provozu od přespříštího semestru. 
 
Proděkan Gregor odpověděl, že zcela jistě bude do této doby knihovna naplněna knihami. Existují 
samozřejmě i časově náročnější záležitosti, např. dodání počítačů apod. 
 
Děkan zdůraznil, že nezávisle na tom, kdy budou knihovní sklady naplněny knihami, bude v 
knihovně téměř okamžitě k dispozici 140 míst, kde bude možné studovat. 
 
Kol. Čermák vznesl dotaz ohledně renovace Vědecké rady FF UK. Vzhledem k tomu, že Vědecká 
rada FF UK bude schvalovat návrhy na granty, je její personální obsazení velmi důležité. Současné 
složení není proporcionální, na FF UK je 80% jazykových oborů, zbytek jsou obory nejazykové, 
avšak Vědecká rada je rozložena spíše obráceně. Je vhodné, aby složení alespoň přibližně 
odpovídalo rozložení oborů na FF UK. 
 
Děkan odpověděl, že informace, že FF UK je z 80% tvořena jazykovými obory, již neodpovídá 
skutečnosti. Zajištění proporcionálního složení je velmi obtížné, protože z celkových 39 
plánovaných členů musí třetinu tvořit externisté. Seznam členů v současné době není hotov, ale 
pravděpodobné rozložení bude toto: 15 až 16 zástupců historických věd, 15 až 16 zástupců 
jazykových oborů, a 5 až 6 zástupců sociálních věd. Do oblasti historie však patří i politologie, 
kunsthistorie apod. Zároveň je nutné zvážit kvalifikační složení: jazykových oborů je sice 65 - 70%, 
ale ne u všech zástupců se dá uvažovat o členství ve Vědecké radě FF UK.  
 
Usnesení č. 162: AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro 
rok 2009/2010 ve znění předloženém děkanem FF UK. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 9. Návrh na mimořádné zvýšení doktorských stipendií v prosinci 2009 



 
Děkan informoval, že se jedná o každoroční záležitost, kdy se ke konci roku sečte zůstatek v rámci 
doktorských stipendií a tato jsou poté dle reálného počtu studujících upravena. Nevyčerpaný 
zůstatek na doktorská stipendia je nyní 729 500 Kč a Oddělení vědy FF UK navrhuje zvýšení 
doktorských stipendií za prosinec 2009 u studentů II. ročníku o 1900 Kč, výše prosincového 
stipendia tedy bude 10 900 Kč, a u studentů III. ročníku o 1500 Kč, výše prosincového stipendia 
bude 11 000 Kč, což je maximum, které fakulta může přiznávat. V dřívějších letech byl tento bod 
probírán zpětně, nyní jej předkládáme aktuálně.  
 
Usnesení č. 163: AS FF UK bere na vědomí Návrh na mimořádné zvýšení doktorských 
stipendií v prosinci 2009 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 10. Různé 
 
Děkan informoval, že debata ohledně kandidáta na post tajemníka, ing. Libora Křivky, byla 
bouřlivá. Na tomto zasedání jsou přítomni dva členové komise, která volbu tajemníka řešila, kol. 
Lehečková a proděkan Gregor. Proběhlo standardní výběrové řízení, v prvním kole bylo 19 
kandidátů, na základě výběru provedeného externí agenturou jich bylo 6 pozváno na osobní 
pohovor, 5 z nich se dostavilo k naší interní výběrové komisi. 27. 11. 2009 komise jednala s 
kandidáty a jednoznačně se shodla na ing. Křivkovi. Na samotném setkání komise s kandidátem 
padly také otázky na jeho předchozí působení, na jeho odchod a na jeho spolupráci s vojenskou 
kontrarozvědkou v letech 1987-1989. Děkan uvedl, že se sám informoval u osob v Českém rozhlase 
a že obdržel informace, které jej nepřesvědčily, že by ing. Křivka byl aktivní v rámci struktur 
vojenské kontrarozvědky, nicméně na základě dalších kroků byla tato aktivita ing. Křivky potvrzena 
a je neslučitelná s prací na FF UK. Na zasedání komise zaznělo, že ing. Křivka o své spolupráci 
nevěděl, avšak na základě informací v evidenci je více než pravděpodobné, že si této spolupráce byl 
vědom. Děkan zdůraznil, že na téma evidence padly přímé dotazy a míra nepravdy, se kterou se 
setkal, je neslučitelná s možností spolupráce s ing. Křivkou. Na závěr děkan uvedl, že komise určila 
ještě dva kandidáty, že se rozhodl pro jednoho z nich a předpokládá, že jej představí při lednovém 
zasedání AS FF UK, čímž by zároveň byl splněn lednový termín obsazení postu tajemníka FF UK. 
Zvolený kandidát byl výběrovou komisí doporučen na třetím místě, více informací děkan poskytne 
v lednu. 
 
Proděkan Gregor informoval, že někteří členové komise věděli o problému ing. Křivky před 
jednáním komise. Sám si prošel záznamy z jednání Rady Českého rozhlasu. Uvedl, že jej ing. 
Křivka zaujal, protože na otázku „Vy jste odešel z předchozího zaměstnání - proč?“ sám začal 
s problematikou své spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou. Pokud by se bylo ukázalo, že ing. 
Křivka hovořil pravdu, proděkan Gregor zdůraznil, že by se jej sám zastal, protože ve všech 
ostatních oblastech byl vyhovující. Avšak ukázalo se, že kandidát pravdu nehovořil. 
 
Kol. Lehečková uvedla, že také pocítila zklamání, protože na jednání komise ing. Křivka působil 
přesvědčivě, sdělil, že soudně očišťuje své jméno a věří, že bude očištěn. 
 
Kol. Zajíček konstatoval, že děkan se informoval o podrobnostech působení Ing. Křivky ve 
vojenské kontrarozvědce na prosbu několika členů AS FF UK. Akademická správa tedy 
zafungovala správně. 
 
Kol. Strobach uvedl, že respektuje, že výběr tajemníka je v kompetenci děkana. Na druhou stranu 
by na zasedání AS FF UK měla proběhnout debata, protože, jak se ukázalo, není jasné, jak se k 
těmto problémům postavit. Proti ing. Křivkovi zazněly dva argumenty, jednak, že uvedl, že o své 
spolupráci nevěděl, jednak je pro nás argumentem samotná evidence. Avšak neznáme argumentaci 



ing. Křivky u soudu. Ing. Křivka se mohl účastnit dnešního zasedání a seznámit nás se svou 
argumentací u soudu a u odvolacího řízení. Svazky nemohou být jediným argumentem. 
 
Kol. Zajíček informoval, že Ing. Křivka byl na toto zasedání zván opakovaně, před i po stažení 
bodu týkajícího se projednání kandidáta na post tajemníka. 
 
Děkan uvedl, že není rolí AS FF UK diskutovat s někým, kdo není navržen na pozici tajemníka FF 
UK. Co se týče svazku, je samozřejmé možné ing. Křivku kontaktovat soukromě a záležitost s ním 
diskutovat. Dále zdůraznil, že jeho osobním důvodem, proč považuje ing. Křivku za nevhodného na 
post tajemníka, je to, že dotyčný lhal. Informoval, že 11. 12. 2009 se s ing. Křivkou osobně setká a 
záležitost budou diskutovat. Na závěr zdůraznil, že je nutné rozlišovat úlohu děkana a AS FF UK. 
 
Kol. Zajíček podotkl, že AS FF UK má samozřejmě právo si ing. Křivku pozvat na zasedání, i když 
není navržen na post tajemníka, jako soukromou osobu. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil dotaz, zda se na post tajemníka vztahuje lustrační zákon či nikoli. V tomto 
bodě existuje mnoho nejasností. 
 
Děkan odpověděl, že na post tajemníka se lustrační zákon nevztahuje. 
 
Kol. Kalivoda podotkl, že bychom se možná měli řídit územ, že první stupeň každého výběrového 
řízení by měl začínat v archivech Státní bezpečnosti. 
 
Děkan odpověděl, že na post tajemníka není vyžadováno lustrační osvědčení. Ing. Křivka nebyl 
nakonec odmítnut z legislativních důvodů, děkan se prostě rozhodl, že s ním nechce spolupracovat. 
Avšak nepovažuje za vhodné zavádět obecná pravidla lustrací. Tajemník je významný post a proto 
se děkan rozhodl si historii kandidáta ověřit. 
 
Kol. Strobach zdůraznil, že nechtěl zpochybnit kompetence děkana. Avšak odmítá názor, že by AS 
FF UK v podobných záležitostech neměl slovo. Obdobných případů se může objevit více, jedná se 
o fenomén, který je nutné zpracovat. Je podstatné, aby měl AS FF UK možnost se seznámit s 
argumentací ing. Křivky z jeho úst. 
 
Kol. Tichý uvedl, že skutečnost, že má kandidát záznam, je podstatnou nápovědou pro výběr 
kandidáta. Vyslovil dotaz, zda by tato skutečnost příště neměla být uvedena jako informace pro 
jednání AS FF UK. Je možné, že ke zmatkům nyní došlo, protože se nejednalo o veřejnou 
informaci. 
 
Děkan vyslovil souhlas s kol. Tichým.  
 
Kol. Čermák vyslovil souhlas s děkanem, že by na posty tohoto typu měla být vyžadována lustrační 
osvědčení. 
 
Proděkan Gregor se vyjádřil k tématu studentských evaluací. Data jsou nyní zpracována v digitální 
podobě a v pondělí v dopoledních hodinách obdrží studenti a katedry email s adresou, na níž budou 
zveřejněny výsledky. Data jsou již částečně zadána, ale je nutné provést kontrolu. Odkaz bude také 
zveřejněn na www stránkách FF UK. Proděkan dále krátce popsal funkci webové aplikace a 
upozornil, že konkrétní komentáře k jednotlivým pedagogům budou přístupné pouze přes heslo 
vedoucímu daného pracoviště a přístup bude ekvivalentní k přístupu k modelu financování. Zatím 
jsou www stránky nepřístupné, ale zájemcům je možné obsah těchto stránek ukázat. 
 
Děkan informoval, že v průběhu minulého týdne byly zachyceny další dva případy plagiátorství. 



Týkají se dvou našich pedagogů na Katedře psychologie a informace se objevila na základě jejich 
omluvy. Jedná se o pět stran necitovaného textu. V pondělí 7. 12. 2009 byla stanovena pravidla, jak 
v případech plagiátorství postupovat. Etický kodex fakulty je vypracováván od roku 2005, nyní je 
na schválení u právníků a během příštího týdne by měl být publikován. Není možné ponechat 
rozhodování pouze na etické komisi. Konstatoval, že pracovníci, kterých se záležitost týká, jsou 40 
let zaměstnáni ve výzkumu a uvědomují si problematičnost svých činů.  
 
Kol. Zajíček informoval, že na základě zmíněného algoritmu byla přiznána prospěchová stipendia 
10% nejnadprůměrnějších studentů, kterých je nyní 371. Opět se snížil počet připomínek či otázek, 
tentokrát se jich oproti loňsku vyskytla přibližně polovina, tj. přibližně 10. Připomínky mají typicky 
tuto podobu: „Jak je možné, že jsem nezískala stipendium, když jsem získala 115 kreditů a mám 8 
jedniček?“. Odpověď je taková, že na některých katedrách má průměrný student prospěchový 
průměr 1,14 či 1,26. Existují katedry, kde má většina studentů samé jedničky a kde ze 30 studentů 
nemá 25 horší známku než dvojku. Je otázkou, zda jsou studenti tak dobří, nebo jestli katedra sama 
neumí využívat celou škálu známek. Pracovní skupina, která před dvěma lety algoritmus vytvářela, 
došla k názoru, že se jedná o druhý případ. Rád by proto pro další úvahy otevřel téma úzu 
známkování na jednotlivých katedrách. 
 
Kol. Strobach informoval, že obdržel email od studentky psychologie, která má po dobu 5 let svého 
studia průměr 1,0 a přesto neobdržela stipendium. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že Katedra psychologie patří právě mezi katedry s velmi nízkým 
prospěchovým průměrem. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, zda je možné situaci nějakým způsobem řešit. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že studentka neobdrží prospěchové stipendium, protože  v rámci svého 
ročníku není nadprůměrná, a že řešením je tlak na pedagogy. 
 
Kol. Radovanovič uvedl, že to, že je někdo v rámci oboru nadprůměrný, může znamenat, že si 
vybírá benevolentnější pedagogy. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že toto zřejmě není možné kvantitativními metodami podchytit. 
 
Děkan podotkl, že se jedná o starou verzi vzorce. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že v této oblasti se vzorec od AS FF UK právě schváleného neliší. 
 
Děkan uvedl, že postup přidělování prospěchových stipendií byl schválen AS FF UK. Ohledně 
vedení FF UK, v loňském roce bylo stipendium stanoveno na 9500 Kč, nyní bylo zvýšeno na 13 
000 Kč, aby bylo vyčerpáno dostatečné procento prostředků ze stipendijního fondu. Konstatoval, že 
upřednostňuje financovat účelová stipendia, avšak z důvodu přeplňování stipendijního fondu bylo 
plošně navýšeno i prospěchové stipendium, na které bylo v tomto roce vyčerpáno téměř 5 milionů 
Kč. 
 
Kol. Kalivoda uvedl, že v mediích zazněla zpráva, že na naší chodbě byl slepý student okraden o 
svůj čtecí přistroj. Kol. Kalivoda informoval, že zde studenta potkává již několik let a proto jej 
informace zasáhla. Přístroj má hodnotu 300 000 Kč. Vyslovil dotaz, zda byla studentovi nabídnuta 
pomoc a v případě, že nebyla, zda by mu nabídnuta být mohla. Např. by mohla být vyhlášena 
sbírka. Student na fakultě zřejmě nalezl smysl života a nyní jej zde ztratil.  
 
Děkan odpověděl, že se k případu vyjadřovala proděkanka Gillernová a byla zveřejněna výzva k 



navrácení přístroje, kterých je v České Republice pouze 5 nebo 6, a který je pro vidoucího člověka 
zcela bezcenný. Nyní čekáme, a pokud přístroj nebude navrácen, bude studentovi nabídnuta 
finanční výpomoc. 
 
Kol. Kalivoda vyslovil poděkování. 
 
Kol. Strobach vznesl dotaz, jak byl definitivně vyřešen problém s financováním pobytů v rámci 
programu ERASMUS. 
 
Proděkanka Šaldová odpověděla, že opatřením děkana č. 20/2009 jsme garantovali čtyřměsíční 
pobyt všem studentům, kteří měli o pobyt zájem, a došlo k tomu, že se většina studentů rozhodla 
svůj pobyt nerealizovat. Pro financování pobytů do konce roku jsou k dispozici finance na 
Evropském referátu, pokud by mělo dojít k čerpání financí ze stipendijního fondu, týkalo by se to 
až příštího roku. Co se týče letošního roku, všichni studenti byli adresně osloveni ohledně dokrytí 
částek, ozvalo se 9 studentů, kterým byly finance dokryty. Dále uvedla, že obdržela informaci, že 
kol. Strobach prostřednictvím emailu vyzval studenty, aby si zažádali o účelová stipendia. Ona 
sama obdržela 41 emailů a neví, zda na ně má odpovídat, protože měli být odkázáni na stipendijní 
komisi a ne na proděkanku pro zahraničí a vnější vztahy. 
 
Kol. Strobach odpověděl, že email obsahoval informaci, že studenti mají kontaktovat stipendijní 
komisi, a to konkrétně Kláru Kordíkovou. Email měl být původně studentům zaslán dříve, z 
technických důvodů k jeho poslání došlo až nyní. Email obsahoval informaci, že je možné využít 
účelová stipendia a fond mobility. Kol. Strobach vznesl dotaz, zda se objevili studenti, kteří měli 
zájem těchto dvou možností využít. 
 
Proděkanka Šaldová zdůraznila, že v opatřeních bylo jasně stanoveno, jakým způsobem budou 
stipendia dokrývána. Přihlásilo se 9 studentů, kterým byla částka dokryta. Ostatním studentům, 
kterým byl pobyt garantován, nevznikla žádná újma, snad jen kromě zkrácení pobytu o 1 měsíc. 
Problémem emailu bylo to, že nebyli rozlišeni studenti ERASMU a studenti využívající vládní 
stipendia. Záležitostí se nebude zabývat ona, ale stipendijní komise. 
 
 
 
Zapsala: Anna Maľová 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne: 14. 1. 2010 


