
Zápis z 15. zasedání AS FF UK 8. 12. 2011 

Přítomni: S. Binková, M. Bláhová, J. Chromý, I. Ebelová, J. Jirsa, E. Lehečková, M. Lyčka, P. 
Machač, Z. Podaná, R. Skarnitzl, A. Skřivan, J. Sládek, P. Zemánek, K. Andělová, P. Beránek, A. 
Bříza, O. Dufek, K. Höfer, J. Mareš, I. Marešová, D. Pavlorek, P. Píša, V. Tollar, M. Vlček, S. 
Zajíček 

Nepřítomni: M. Kovář, J. Bican 

Omluveni: J. Bičovský, M. Pullmann, S. Janota, J. Jehlička 

Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ing. Jiří Gregor, Ing. Martin Souček, Ph.D., prof. PhDr. 
Ivan Šedivý, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ing. Filip Malý, Mgr. Eva Smolková, Mgr. 
Kateřina Volná  

Navrhovaný program: 

 1. Program zasedání  

 2. Návrh zápisu ze 14. zasedání AS FF UK 

 5. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2010/2011 

 6. Program rozvoje vědních oblastí na UK 

 7. Různé 

1. Program zasedání 
Kol. Chromý přivítal přítomné senátory a oznámil, že po odeslání pozvánky na zasedání 
s návrhem programu přibyly další dva materiály, a to3. Návrh harmonogramu zasedání AS FF 
UK na první polovinu roku 2012, jenž navrhl zařadit jako nový bod 3, a4. Návrh výše 
doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2012, který navrhl zařadit jako nový bod 4. 
Dosavadní body 3, 4, 5 by se tak staly body 5, 6, 7. 

Hlasování: 21-0-0, návrh programu v pozměněném znění byl schválen. 

2. Návrh zápisu ze 14. zasedání AS FF UK 
Kol. Chromý požádal kol. Zajíčka o představení připomínek došlých k zápisu. 

Kol. Zajíček zmínil pochvalu kol. Marešové a drobné připomínky dr. Kalivody, které byly 
v plném rozsahu zapracovány. 

Hlasování: 20-0-2, návrh zápisu byl schválen. 

 



3. Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK na první polovinu roku 2012 
Kol. Chromý uvedl, že termíny zasedání jsou stanoveny dle stejného pravidla jako dosud: senát 
by se měl scházet každý druhý čtvrtek v měsíci, v 13:30 hodin, v místnosti č. 104; za 
předpokladu hladkého průběhu voleb by se měl v posledním termínu 14. června sejít nově 
zvolený senát. 

Kol. Chromý se otázal vedení fakulty, zda mu vyhovuje datum 12. ledna. 

Pan děkan odpověděl, že tento termín je v pořádku, problém by mohl nastat v případě březnového 
termínu, protože 15. března se ve stejné místnosti od 10.30 schází vědecká rada – avizoval tak 
možnou změnu místa. 

Kol. Chromý se omluvil za chybu, zjistil, že se jedná o třetí čtvrtek v měsíci, a navrhl změnit 
březnové datum zasedání z 15. na 8. března. 

Usnesení č. 132: AS FF UK schvaluje Návrh harmonogramu zasedání AS FF UK na první 
polovinu roku 2012 v pozměněném znění. 

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

4. Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2012 
Pan děkan uvedl, že se jedná o tradiční bod, předkládaný tradičně pozdě, a to díky tomu, že jeho 
příprava je závislá na informacích ze strany ministerstva, které je zaslalo v posledním možném 
termínu. Diskutovalo se o výši stipendií pro druhý a třetí ročník, politika ministerstva je 
doktorská stipendia omezovat, což se projeví už příští rok, proto se rozhodl ponechat stipendia ve 
stejné výši – v minulosti vznikal přebytek, se kterým pak byly problémy, tento by měl být 
tentokráte použitý na dokrývání ministerské dotace v následujícím roce. 

Usnesení č. 133: AS FF UK schvaluje výši Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí 
roku 2012 ve znění předloženém děkanem fakulty. 

Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 

5. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2010/2011 
Pan děkan uvedl, že se taktéž jedná o tradiční bod, který je třeba schválit před výplatou 
příslušných stipendií. Jako v minulosti je částka minimální, obecně se fakulta snaží směřovat 
finance spíše na účelová stipendia. Konečná částka je stanovena ve výši 10 000 Kč, nárok na 
stipendium má 395 studentů, tj. plnění dohromady činí cca 4 miliony koruny, kterážto suma byla 
předpokládána. Upozornil, že stipendia za studijní výsledky fakulta vyplácet musí, vyzdvihl práci 
stipendijní komise, která nově definovala oblast účelových stipendií, jejichž prostřednictvím se, 
jak už uvedl, snaží rozdělovat co nejvíce peněz. Nakonec informoval o debatě týkající se 



připravované mírné novelizace stipendijního řádu, jež by se měla odehrát někdy v průběhu 
letního semestru, tj. na jaře. 

Kol. Zajíček k připravované novelizaci: jedná se víceméně o dva problémy – 1) v současném 
systému studenti prvního ročníku NMgr. studia nemají nárok na stipendium za studijní výsledky, 
což sice univerzitní řád umožňuje, ale problémem jsou studenti, kteří předchozí úsek studia 
dokončili na jiné škole. Současný algoritmus tento problém řešit neumí, bude třeba jej předělat a 
je otázka, zda se to podaří. 2) Závažnější je situace přechodu z jednooborového studia na 
dvouoborové a naopak mezi studijními programy, v takovém případě je student veden znovu jako 
student prvního ročníku, a nemá tak nárok na prospěchové stipendium. Víceméně pak fakulta 
trestá studenty za to, že dělají to, co je oceňováno v naposled schváleném DZ, tedy za to, že 
přestupují na dvouobor. 

Pan děkan poděkoval za podrobné uvedení, v případě druhého problému je poněkud skeptický – 
není si jist, do jaké míry půjde obejít formální zařazení studenta. Každopádně by byl ale rád, 
kdyby se něco takového povedlo. 

Usnesení č.134:  AS FF UK schvaluje Výši stipendií za vynikající studijní výsledky v ak. roce 
2010/2011. 

Hlasování: 23-0-1, usnesení bylo přijato. 

6. Program rozvoje vědních oblastí na UK 
Kol. Chromý požádal o vyjádření kol. Zajíčka. 

Kol. Zajíček referoval vývoj několika posledních dní: usnesení týkající se PRVOUKu schválené 
AS FF na posledním zasedání bylo rozesláno předsedům ak. senátů, senátu univerzity a panu 
rektorovi, ten v reakci inicioval separátní jednání se zástupci jednotlivých nepřesvědčených 
fakult, jehož výsledkem bylo, že většina těchto fakult odešla s přesvědčením, že se nejedná o 
špatný projekt, a ty, které byly dříve proti, své stanovisko zjemnily. Následovala porada děkanů, 
na které se hlasovalo o opět mírně upraveném PRVOUKu (z připomínek fakulty byly nějakým 
způsobem zapracovány 4 z 6), který je ještě prázdnější a nedá se proti němu mnoho namítat; 
hlasování dopadlo 14-2-1, s tím, že se navíc zdržel i přítomný ředitel CERGE. Materiál byl 
následně předložen AS UK a v hlasování, které bylo díky kol. Marešové tajné, byl podpořen 34 
z 49 validně hlasujících (a asi 54 přítomných), což jsou sice dvě třetiny přítomných, ale zároveň 
méně než polovina všech senátorů AS UK. Dodal, že VR UK materiál před zasedáním 
jednohlasně podpořila. 

Pan děkan uvedl, že byl přítomen na zmiňovaném jednání s rektorátem, přičemž je sice pěkné, že 
byly zapracovány čtyři připomínky ze šesti, které FF dávala, ale dvě nezohledněné byly 
následující: zůstala zachována možnost projektového financování, které takové de iure být nemá, 
a hůře, návrh sice obsahuje nárok fakulty na financování dle jejího výkonu určeném RIV, to se 



ale nemusí naplnit, pokud některý program fakulty rektor nevyhlásí. Toto místo považuje za 
velice rizikové; rozhodně vedení univerzity nepodezírá z nekalých záměrů, myslí si spíše, že se 
jedná o důsledek nepochopení toho, jak a kde se dělá věda. Spolu s děkanem FSV hlasoval proti 
návrhu, materiál byl schválen a očekává se, že vedení univerzity dodá pokyny k dalšímu postupu. 
Mělo tak být učiněno minulý týden, ještě není. Co se připomínkování harmonogramu týče, 
zvláště připomínek ohledně půlročního vakua mezi prvním lednem a prvním červencem, kdy 
fakulty nebudou s jistotou vědět, kolik mají k dispozici peněz, a měsíce mezi prvním a třicátým 
květnem, který má VR UK k dispozici na ohodnocení všech projektů ve výši 1,5 mld. korun, což 
nejde smysluplně učinit, pan rektor odpověděl, že „si je vědom toho, že je harmonogram 
napjatý“. Na dotaz o tom, jak bude naloženo s financemi, na které má fakulta dle RIV nárok a 
v případě nevyhlášení programu o ně přijde, bylo odpovězeno, že „o takových bude rozhodnuto“. 
Co se přípravy na PRVOUK ze strany FF týká, bude se vedení snažit, aby akademická obec 
změnu co nejméně pocítila, de facto se tak rozběhnou připravené VVZ, vedení je však 
administrativně-komunikačně zastřeší jako programy PRVOUKu. Dodal, že doufá, že 
nevzniknou nové programy z náhlé iniciativy jednotlivých ak. pracovníků. 

Kol. Volná ujistila, že si je vědoma toho, že je nyní důležitější budoucnost, než minulost 
projektu, upozornila však, že by si orgány fakulty měly uvědomit, že navenek fakulta proti 
PRVOUKu během jeho přípravy nevystupovala tak ostře, jak by mohlo vysvítat 
z inkriminovaného usnesení - proto bylo vnímáno trochu překvapivě. K jednání na půdě AS UK 
uvedla, že senátoři za fakultu byli sice přítomni všichni, což je výjimečné, jejich vystupování ale 
zároveň nebylo dostatečně jednotné na to, aby přesvědčily UK o jednotném názoru FF. 

Kol. Chromý řekl, že byl přítomen na setkání s vedením UK, kde padl ultimátní důvod toho, proč 
je PRVOUK dobrý, totiž, že se konečně jedná o prostor pro zamyšlení o tom, co na jednotlivých 
fakultách dělat. 

Kol. Zajíček uvedl, že si PAS myslí, že by bylo vhodné vyjádřit vůli, je-li taková, realizovat 
prvouky na půdorysu VVZ a dát na vědomí i ak. obci FF, že si fakulta nepřeje tvorbu programů 
„po vlastní ose“. 

Kol. Jirsa navrhl usnesení: „AS FF UK vzal na vědomí informace o přípravě PRVOUK. AS FF 
UK podporuje realizaci PRVOUK na základě VVZ.“ 

Kol. Skarnitzl se zeptal, zda je možno dávat najevo univerzitě, že fakulta de facto plánuje 
ignorovat její směrnice. 

Pan děkan uvedl, že mu daná formulace přijde dobrá, říká, že podporuje realizaci na základě 
VVZ, nikoli, že budeme ignorovat směrnice. 

Kol. Jirsa uvedl, že dává ke zvážení formulaci „podporuje“, protože ji lze číst tak, že se 
podporuje PRVOUK. 

Kol. Zajíček navrhl alternativní „považuje za vhodné realizovat PRVOUK“. 



Proděkan Šedivý k dotazu kol. Skarnitzla dodal, že při diskuzi s vedením UK takový postup 
nikdy nebyl zpochybňován, na přímý dotaz se jednou dokonce odpovědělo, že je takový postup 
v pořádku. 

Usnesení č. 135: AS FF UK vzal na vědomí informace o Programu rozvoje vědních oblastí na 
UK. AS FF UK považuje za vhodné realizovat programy rozvoje vědních oblastí na UK na 
základě vnitřních výzkumných záměrů. 

Hlasování: 20-0-2, usnesení bylo přijato.  

7. Různé 
Pan děkan připomněl, že v rámci debaty na minulém zasedání o DŘ FF informoval o vytvoření 
pracovní skupiny, ta byla ustavena pod vedením dr. Pullmanna, vypracovala návrh k diskuzi, 
který by měl být přístupnější dohodě, ale vzhledem k tomu, že nechtěl krátit termíny jednotlivým 
komisím, které jej nyní diskutují, se rozhodl předložit jej až na příštím zasedání AS FF. 

Kol. Marešová uvedla, že nová senátní nástěnka je realizována, jsou na ní usnesení přijatá na 
minulém zasedání AS UK o VŠ zákoně, a řekla, že doufá v to, že se výsledky debat objeví i jinde 
než na této nástěnce. 

Kol. Jirsa řekl, že cca před rokem až rokem a půl se testoval portál určený k porovnávání shody 
odevzdávaných závěrečných prací s jinými pracemi, jak to se to s ním v současnosti má? 

Proděkan Souček odpověděl, že systém je při díle u každé odevzdané závěrečné práce. 

Pan děkan informoval o dalším jednání DK o podezření z plagiátu na skandinavistice, komise 
doporučila řešit situaci napomenutím, on sám s verdiktem souhlasí. Dodal, že DK se stala 
z orgánu formálního orgánem permanentně vytěžovaným. 

Kol. Chromý poděkoval přítomným za účast na nejrychlejším zasedání v současném ak. roce a 
popřál všem hezké svátky. 

Zapsal: Jakub Drbohlav 

Schválil AS FF UK dne: 12.1.2012 


