
Zápis z 11. zasedání AS FF UK 9. 6.2011 

Přítomni: S. Binková, J. Chromý, I. Ebelová, J. Jirsa, M. Kovář, E. Lehečková, M. Lyčka, Z. 

Podaná, M. Pullmann, A. Skřivan, J. Sládek, P. Zemánek, J. Bican, A. Bříza, O. Dufek, S. 

Janota, J. Jehlička, I. Marešová, Š. Matějka, J. Mazák, P. Píša, M. Vlček 

Nepřítomni: P. Beránek 

Omluveni: J. Bičovský, M. Bláhová, P. Machač, R. Skarnitzl, K. Andělová, J. Odstrčilík, V. 

Tollar, S. Zajíček 

Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., prof. PhDr. Ivan 

Šedivý, CSc., MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Pavel Blažek, Mgr. Eva Smolková, Mgr. 

Marek Junek, Ph.D. 

Navrhovaný program: 

 1. Program zasedání 

 2. Návrh zápisu 10. zasedání AS FF UK 

 3. Akreditační materiály 

 4. Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021 

 5. Výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2011 

 6. Různé 

1. Program zasedání 

Kol. Chromý přivítal přítomné, připomněl, že program byl součástí pozvánky na zasedání a 

navrhl udělat v něm jednu změnu: den před zasedáním přišel podnět z ÚGS a KSES týkající 

se vypsání dodatečného přijímacího řízení, navrhl jej zařadit jako nový bod 6 a stávající bod 6 

(Různé) posunout jako bod 7. Zbytek programu by zůstal tak, jak byl předložen. 

Hlasování: 20-0-0, program v pozměněném znění byl schválen. 

2. Zápis 10. zasedání AS FF UK 

Kol. Chromý požádal kol. Lehečkovou o bližší informace ohledně zápisu. 



Kol. Lehečková řekla, že na e-mail PAS přišlo několik připomínek od zástupců ústavů, 

všechny byly zapracovány; neví však o připomínkách přišedších kol. Zajíčkovi, ten žádné 

nepřeposlal, a proto se domnívá, že žádné další nebyly. Požádala tím také senátory a hosty, 

aby připomínky zasílali na adresu pas@ff.cuni.cz, jejich zpracování je pak jednodušší. 

Kol. Vlček požádal přítomné o to, aby na e-mail PAS zasílali i omluvy. 

Hlasování: 20-0-0, návrh zápisu byl schválen. 

3. Akreditační materiály 

Pan děkan uvedl, že jde o tři materiály: NMgr. studium italianistiky, NMgr. psychologie a Bc. 

studium veřejné správy a spisové služby (v rámci projektu OPPA). Všechny akreditace jsou 

dle něj standardně zpracované a požádal o jejich schválení. 

Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce studijní komise. 

Kol. Píša řekl, že studijní komise neshledala žádné zvláštní připomínky, ty, které zástupci 

oborů na jednání slíbili zapracovat, jsou součástí zápisu a materiál doporučuje k postoupení 

do další fáze akreditačního procesu. Přesto na jejím jednání vyvstala následující otázka: 

v akreditaci italianistiky jsou dva předměty v rámci studijního plánu uvedeny jako PVP, ale je 

povinné je splnit, neměli by tedy být označeny jako povinné? 

1) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o 

SO Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a 

dvouoborové studium). 

Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 

Dr. Flemrová uvedla, že italianistika dosud existovala jako pětiletý Mgr. program, po 

přechodu na strukturované studium bylo akreditováno Bc. studium, nyní přichází žádost o 

NMgr. Snažili se vyhovět všem požadavkům, obecně se snažili udržet tři úrovně studia 

(lingvistickou, literárněvědnou a kulturněhistorickou) i během NMgr. studia, studenti se mají 

specializovat až v průběhu Ph.D. Delší představení považuje, vzhledem k tomu, že byl 

materiál veřejně přístupný, za zbytečné a dala prostor konkrétním dotazům.  

Kol. Píša vznesl stejnou otázku jako výše: neměly by být ony dva PVP předměty označeny 

jako povinné? 



Dr. Flemrová odpověděla, že věc probírali s dr. Tóthem, rozhodli se, že v materiálu předměty 

ponechají jako PVP, v konkrétním studijním plánu by pak připomínka byla zapracována. 

Usnesení č. 95: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 

magisterského SP Filologie o SO Italianistika (prezenční forma studia, 2letá standardní 

doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze 

akreditačního procesu. 

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

2) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Psychologie o 

SO Psychologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové 

studium). 

Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 

Proděkanka Gillernová uvedla, že materiál je podobně jako v případě italianistiky první 

akreditací NMgr. studia po strukturování, předpokládá těsné propojení s Bc. stupněm studia. 

V tom probíhá první stupeň osvojení teorie i praxe, v NMgr. pak přichází druhé, hlubší 

osvojení. Nakonec uvedla, že v případě možnosti akreditace nestrukturovaného studia by tuto 

rádi využili.  

Kol. Chromý se zeptal, jak se to má s kognitivní psychologií, v materiálu není zastoupena. 

Proděkanka Gillernová uvedla, že kognitivní psychologie je oblast, která se především 

v oblasti výzkumu dynamicky rozvíjí, ve výuce je zastoupena, stejně jako třeba 

neuropsychologie, obor však drží klasické názvosloví předmětů – v rámci jejich výuky je 

výuka kognitivní psychologie zastoupena. Nově se také připravují výběrové předměty, které 

by měly být směřovány do kognitivní psychologie i neurověd, navíc se chystá malé výzkumné 

centrum pro studenty, ve kterém by tyto oblasti psychologie měly být taktéž podpořeny. 

Kol. Chromý se dále zeptal na prof. Výrosta, který má celý úvazek v Košicích, jak je zajištěna 

jeho výuka na FF UK? 

Proděkanka Gillernová řekla, že prof. Výrost má na FF úvazek 0,7, v jeho případě se však 

jedná o blokovou spolupráci: přijíždí na několik dní, kdy intenzivně pracuje se studenty. 



Usnesení č. 96: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 

magisterského SP Psychologie o SO Psychologie (prezenční forma studia, 2letá standardní 

doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

3) Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Historické vědy o SO Veřejná správa a 

spisová služba (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium). 

Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 

Kol. Ebelová uvedla, že se jedná o zcela nový obor, který vzniká z důvodu veřejné poptávky: 

ta se ukazuje především v kurzech katedry pro pracovníky spisové služby. Vzhledem k tomu, 

že byl materiál veřejně přístupný, se nebude podrobně zabývat jeho vlastním obsahem. Jeho 

vznik konzultovali s vedením archivní správy i jednotlivými archivy, a s vedením správy 

spisové služby, všichni zdůraznili, že takový obor je potřeba. Materiál je podáván v rámci 

OPPA, ke splnění je třeba alespoň předložení žádosti o akreditaci. Někoho by mohlo zarazit, 

že v porovnávání s archivnictvím se některé předměty zdají velice podobné, nejedná se ale o 

překryv, předměty v rámci předloženého materiálu se zabývají novým a nejnovějším 

obdobím. Během jednání studijní komise se ukázala formální chyba akreditace, dr. Šouša 

nepůsobí na plzeňských právech, ale na VŠFS, ta bude opravena, po jednání studijní komise 

také budou klauzurní práce změněny na zkoušky. 

Kol. Lehečková se zeptala, zda ke splnění OPPA skutečně stačí pouhé předložení žádosti o 

akreditaci, zda v podmínkách není také podmínka dvou semestrů řádné výuky. 

Kol. Ebelová odpověděla, že skutečně stačí předložení. 

Pan děkan řekl, že nyní už v podmínkách podmínka zmíněná kol. Lehečkovou je, v době 

podávání projektu to tak ale ještě nebylo. 

Kol. Ebelová dodala, že projekt běží už třicet měsíců, během jeho přípravy akreditace se však 

měnily podmínky, proto se plnění prodloužilo. 

Kol. Chromý se otázal s kolika studenty a s jakým typem se počítá, má jít o studenty středních 

škol, nebo o lidi z praxe? 

Kol. Ebelová odpověděla, že valná většina studentů by měla být z praxe, protože obor 

vyžaduje praktické zkušenosti. Střízlivý odhad počtu je 20 studentů v ročníku. 



Usnesení č. 97: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP 

Historické vědy o SO Veřejná správa a spisová služba (prezenční forma studia, 3letá 

standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního 

procesu. 

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

4. Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021 

Kol. Chromý připomněl, že návrh DZ byl diskutován na minulém zasedání, nyní je 

předkládán ke schválení. 

Pan děkan ujistil, že se o materiálu diskutovalo na všech možných akademických fórech, od 

vědecké rady přes kolegium děkana po vedení jednotlivých ZS. Poděkoval dále za všechny 

připomínky a řekl, že minimálně devadesát procent z nich bylo zapracováno, pochopitelně 

včetně těch z desátého zasedání senátu. Vzhledem k tomu, že materiál relativně podrobně 

představil na tomto zasedání, omezil se jen na několik obecných charakteristik: jedná se o 

výhled, spíš než o plán práce, proto obsahuje obecné teze, oproti minulému DZ přibyl oddíl 

zahraničních vztahů (snaha o posílení mezinárodní role fakulty, již nyní je navíc UK 

z hlediska mobility v rámci projektu Erasmus mezi deseti nejlepšími v Evropě, valnou většinu 

tohoto výsledku má na svědomí FF), materiál v rámci možností ladí se záměrem univerzitním, 

byť ten je pětiletý.  

Usnesení č. 98: AS FF UK schvaluje Dlouhodobý záměr FF UK na léta 2011-2021. 

Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 

5. Výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2011 

Pan děkan uvedl, že návrh vychází z dotace MŠMT a informací rektorátu, a že se snaží výši 

stipendií určovat co nejdříve. Nakonec se omluvil za formální chybu v návrhu, kde má být 

místo června červenec, návrh má tedy určovat výši stipendií od července do září. 

Usnesení č. 99: AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí 

roku 2011. 

Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

6. Dodatečné přijímací řízení 



Dr. Zbytovský, autor žádosti, uvedl, že 12. dubna 2011 byla schválena akreditace NMgr. 

oboru Německý jazyk a literatura, žádost o vypsání dodatečného přijímacího řízení 16. května 

nebyla projednána, protože oficiální potvrzení schválení akreditace nebylo k dispozici. První 

žádost nato byla zamítnuta, druhá, kterou ÚGS podal spolu s KSES, by měla být zamítnuta 

také. S proděkankou Gillernovou o nich jednal doc. Tvrdík a dr. Dovalil, následující pak 

nemá být kritikou paní proděkanky, ale snahou o vyjasnění celé situace. Paní proděkanka 

v ústních rozhovorech sice stále uváděla zamítavé stanovisko, pokaždé však odlišné důvody: 

1) absence oficiálního potvrzení o schválení žádosti, ÚGS však neví, zda v době, kdy toto 

bylo otázkou dní, a kdy na webových stránkách akreditační komise visely výsledky jednání, 

nebylo možné začít podnikat kroky k přijímacímu řízení, 2) lhůta, ve které se dá vypsat 

přijímací řízení je min. čtyři měsíce – vysokoškolský zákon však uvádí možnost lhůty 

jednoho měsíce pro nově akreditované obory. 3) Jako řešení navrhla paní proděkanka, aby 

studenti odložili bakalářské zkoušky a prodloužili si studium o rok, což není ideální vzhledem 

k tomu, že studenti jsou poté odkázáni na dobré slovo a některým by pak hrozily poplatky za 

delší studium. 4) Přijímací řízení se nevypisuje pro jednotlivé obory, ÚGS proto podal žádost 

společně s KSES. 5) Tato žádost byla zamítnuta s tím, že nebyla schválena AS UK, jehož 

další zasedání je až v říjnu: toto pravidlo však podavatelé nikde nenašli. Jak bylo řečeno, 

materiál nemá zpochybňovat práci příslušných orgánů fakulty, za účel má spíše I) vyjasnění 

celé situace, II) požádat senát, aby inicioval zpřehlednění komunikace v případech 

dodatečných přijímacích řízení a III) není-li stále ještě vyloučeno, že bude žádost přijata, 

požádat senát o to, aby jí vyhověl. 

Dr. Junek, vedoucí KSES, řekl, že žádost podává s ÚGS, s dr. Zbytovským beze zbytku 

souhlasí, přijímací řízení by uvítal i z toho důvodu, že studenti, kteří ukončili Bc. studium 

před rokem, už rok čekají na to, aby mohli pokračovat ve studiu. 

Proděkanka Gillernová uvedla, že ad 1) diskuze byla zahájena, její měnící se argumentace je 

naopak důkazem toho, že se materiálem zabývala a přitom zjišťovala nové okolnosti. Jednání 

bez předložené žádosti skutečně zahájit nemohla, musí znát její pevné, konkrétní znění. Ad 4) 

KSES po dohodě s akreditačním referátem žádost zprvu nepodávalo. Je také třeba si 

uvědomit, že žádost přišla v době probíhajících přijímacích řízení, kdy je agenda zabývající se 

tímto abnormálně vytížená. Omluvila se za 5), myslela si, že AS schvaluje zvlášť jednotlivé 

obory, ukázalo se však, že schvaluje celý materiál. Co se 3) týče, bylo jí nejprve řečeno, že se 

jedná o pět potenciálních studentů NMgr., poté jich mělo být sedmnáct, obě situace jsou pak 



odlišné a musí se pochopitelně řešit jinak. Ad 2) zjistila po jednání na rektorátu, v případě 

nových oborů lze skutečně lhůtu zkrátit na měsíc. 

Pan děkan řekl, že vypsání dodatečného přijímacího řízení musí navrhnout on, nejprve krátce 

nastíní vzniklou situaci, poté svůj návrh postupu. Je důležité, že se jedná o nestandardní 

situaci, akreditace germanistiky byla po jednání senátu zastavena, stejně tak akreditace 

středoevropských studií, proběhla výměna vedení a vyučujících; žádost navíc přichází v době 

standardních přijímacích řízení, kdy je rozběhlá agenda, je spousta práce – letos se sešlo 

nejvíc přihlášek v historii fakulty (cca 12 000). Zároveň vyjádřil pochopení pro frustraci 

oborů, které jsou akreditovány a pochopitelně chtějí vypsat přijímací řízení. Jedná se tedy o 

nestandardní pomoc, která musí být legislativně v pořádku, kterou je ochoten nabídnout, 

zároveň musí jít o větší počet studentů, kterým taková výjimka pomůže, kvůli výše 

zmíněnému vytížení nelze tak složitý a komplikovaný proces na poslední chvíli podstupovat 

kvůli jednomu, dvěma studujícím. Za sebe by požádal AS, aby odsouhlasil vypsání řízení 

podle podkladů tak, jak byly předloženy, a ve spolupráci s vedením ústavů (jejichž spolupráci 

a abnormální úsilí, i vzhledem k energii, se kterou se snažili řízení vypsat, předpokládá) 

situaci vyřeší a měsíční lhůta se stihne. 

Proděkanka Gillernová požádala o upřesnění žádosti: Německý jazyk a literatura může být 

vypsán pouze jako jednoobor, nejsou už totiž obory do kombinace dvouoborového studia. 

Pan děkan řekl, že předkládá návrh s touto změnou. 

Dr. Zbytovský vyjádřil dík vedení fakulty a řekl, že si velice cení jeho rozhodnutí; nakonec 

dodal, že si jsou vědomi, že se do problémů dostali zejména vlastním přičiněním. 

Kol. Chromý se zeptal dr. Junka, proč tak dlouho trvá, než se otevře NMgr., vzhledem 

k tomu, že někteří absolventi Bc. na něj už rok čekají? 

Dr. Junek odpověděl, že je to dáno jistými podmínkami a situacemi, které vznikly před jeho 

příchodem, jedná se o minulost, kterou by nerad rozebíral. 

Usnesení č. 100: AS FF UK přijímá návrh děkana na dodatečné vypsání oborů 

navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, 

2letá standardní doba studia, jednooborové studium) a navazujícího magisterského studia 

Středoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové 

studium) v přijímacím řízení na akademický rok 2011/2012. 



Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 

7. Různé 

Kol. Chromý připomněl, že další zasedání se bude konat 22. září, namísto tradičního termínu 

druhého čtvrtku v měsíci, změní se však i místo (v místnosti č. 104/1 se bude konat 

konference) na místnost č. 200. Změna bude pochopitelně také součástí pozvánky.  

Kol. Píša požádal vedení o bližší informace k blížící se reformě společného základu, na kterou 

byl vypsán projekt OPPA, a dle které budou mít studenti k dispozici rozmanitější výběr 

předmětů k jeho realizaci. Dále požádal senát o iniciaci diskuze k jeho podobě. 

Pan děkan řekl, že OPPA a reforma společného základu jsou dvě různé věci, jeden z projektů 

v rámci OPPA byla např. dnes projednávaná akreditace veřejné správy. V jeho rámci je 

bohužel nastaven strop pro počet projektů, které si konkrétní organizace může podat, u FF je 

to jeden (byť v tomto roce výjimečně dva, neboť jiná fakulta se svého místa vzdala v její 

prospěch). Řešilo se tedy, co by mohlo být takovým projektem, i vzhledem k tomu, že se 

jedná o relativně skromnou částku peněz. Vzhledem k tomu, že snad každý studijní proděkan 

řešil podobu společného základu, rozhodlo se vedení pro tento projekt. Nejde však o 

konkrétní realizaci, ale vůbec o definici toho, jaké obory by měly být v rámci společného 

základu vyučovány, které mají být obligatorní, které fakultativní, a zda vůbec mají být takové. 

Jde o důležitou záležitost, neboť by měla změnit podobu celého studia. Dlouho se o ní navíc 

diskutovalo bez konkrétního výsledku, OPPA je tak spíš impulzem než důvodem k takové 

změně. Proběhly první debaty na ÚFaR, který zároveň dodal své podměty, podobné přišly i 

z JC. Projekt by měl být připraven do tří týdnů, příprava by měla trvat cca rok a půl, poté by 

se změněná podoba společného základu stala standardní součástí každé akreditace. 

Kol. Pullmann požádal o bližší informace k časovému rámci. 

Pan děkan řekl, že projekt se má podat do konce června, reálná definice společného základu 

by měla být hotová v roce 2013, v akreditacích by se měla objevit v akademickém roce 

2013/2014. Teoreticky by se akreditace daly měnit i dříve prostřednictvím studijní komise, to 

v případě, že by proces definování proběhl rychleji, než se předpokládá. Jedná se tedy zhruba 

o rok a půl až dva. 

Kol. Pullmann se zeptal, zda měl kol. Píša nějaké konkrétní nápady. 



Kol. Píša odpověděl, že neměl, vzhledem k tomu, že zná projekt pouze ze stručného 

představení během jednání studijní komise, mu ani nepřipadá, že by mu příslušelo něco 

navrhovat. Kvitoval a poděkoval za vyjádření pana děkana a zeptal se, zda by se tedy mělo 

jednat o nabídku více oborů namísto současné filozofie.  

Pan děkan odpověděl, že v principu jde o výběr více kurzů, řeší se, které mají být povinné a 

které volitelné a zda mají vůbec nějaké být povinné. Myslí si, že některé by měly zůstat jako 

obligatorní, alespoň jeden. Domnívá se, že širší nabídka je vzhledem k rozmanitosti a 

bohatosti oborů na fakultě na místě, nic ale není předurčeno. Nakonec se omluvil za to, že 

nepředstavil novou podobu disciplinárního řádu, jak avizoval na minulém zasedání – materiál 

je připraven, nebyl však konzultován s právníky, předložen tedy bude v září. 

Kol. Chromý všem popřál hezké prázdniny a ukončil zasedání. 

Zapsal: Jakub Drbohlav 

AS FF UK schválil dne: 22. 9. 2011  


