
Zápis z 2. zasedání AS FF UK 20. 9. 2012 
 
Přítomni: S. Binková, R. Buben, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, L. Ondračka, Z. 
Podaná, M. Pullmann, J. Sládek, L. Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, A. Bouzková, 
O. Dufek, J. Jehlička, E. Kočišová, J. Lukavská, D. Pavlorek, E. Petiška, J. Pilip, M. Vlček, L. 
Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, L. Pultrová, J. Gruber, S. Janota, P. Píša, I. Píšová 
 
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., doc. MUDr. Štěpán Špinka, 
Ph.D., Ing. Filip Malý, Mgr. Jan Bárta, Mgr. Kateřina Volná, PhDr. Jan Kalivoda, Mgr. 
Radek Skarnitzl, Ph.D., doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 
 
Navrhovaný program: 
  
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 1. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditační materiály 
 
 4. Disciplinární komise FF UK 
 
 5. Změna rozpočtu FF UK na rok 2012 
 
 6. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2012/2013 
 
 7. Změna opatření děkana č. 20/2011 
 
 8. Výše doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2012 
 
 9. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl jako vždy součástí 
pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 23-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 1. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Zajíčka o představení připomínek došlých k zápisu.  
 
Kol. Zajíček řekl, že kvůli přerozdělení povinností v předsednictvu by se měl o zápis starat 
kol. Píša, jelikož je ale nepřítomen, promluví v jeho zastoupení. Připomínky přišly dvě – 
jedna od Mgr. Bárty, druhá od kol. Bárty, v zápise se pletla jejich jména, Mgr. Bárta bude po 
vzájemné dohodě v zápise nadále označován jako „Mgr. J. Bárta“, kol. Bárta jako „kol. M. 
Bárta“. Obě připomínky byly zapracovány v plném rozsahu. 



 
Hlasování: 23-0-0, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Akreditační materiály 
 
Kol. Chromý uvedl bod připomínkou dohody s proděkanem Špinkou a Mgr. Tóthem o 
přinejmenším měsíční lhůtě na seznámení s akreditačními materiály, aby byl senát s to se jimi 
zabývat dostatečně podrobně. 
 
Pan děkan řekl, že tentokrát jde o jediný materiál, novořeckou filologii, je rád, že se materiál 
podařilo připravit navzdory komplikované personální situaci oboru, žádost je dle něj 
bezproblémová. Na případné dotazy je připravena ředitelka ÚŘLS doc. Muchnová. 
  
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce minulé SK, jež se žádostí zabývala. 
 
Kol. Podaná uvedla, že SK neměla žádné výhrady a materiál doporučila k postoupení do další 
fáze akreditačního procesu. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Muchnová řekla, že je ráda, že se podařilo akreditaci připravit. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že v zápise z jednání SK jednu připomínku přece jen našel: diplomní 
seminář se měl přesunout z PVP do povinných předmětů, byla tato změna zapracována? 
 
Kol. Pavlorek řekl, že v předloženém materiálu je diplomní seminář uveden jako povinný 
předmět. 
 
Usnesení č. 7: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského SP Filologie o SO Novořecká filologie (prezenční forma studia, 2letá 
standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního 
procesu. 
 
Hlasování: 25-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Disciplinární komise 
 
Pan děkan připomenul, že o složení většiny komisí se rozhodovalo na posledním zasedání. 
DK je jedna z význačnějších komisí, dle předpisů se její složení musí každý akademický rok 
měnit, zabývá se disciplinárními prohřešky studentů a je proto paritně složena z 3 
akademických pracovníků a 3 studentů. Jako předsedu navrhuje dr. Dittmanna z ÚČJTK, 
členy za akademické pracovníky by pak měl být dr. Němec z ÚFaRu a dr. Spurný z ÚHSD: 
výběr se snaží pokrýt základní obory FF (kvůli počtu členů komise však tento výběr není 
vyčerpávající), tedy filologii, filosofii a historii. Dr. Němec byl členem předcházející DK, 
taková praxe se už osvědčila: právní a jiné problémy, které komise řeší, nejsou jednoduché a 
vyplácí se, aby byl jejím členem někdo, kdo už s nimi má nějaké zkušenosti. Jako náhradníci 
za akademické pracovníky byli navrženi doc. PhDr. Pavel Štichauer, Ph.D. z ÚRS a doc. Mgr. 
Jiří Janák, Th.D. z ČEgÚ. Studentskými zástupci by měli být Jakub Drbohlav, student 
filosofie, Markéta Havelková, studentka českého jazyka a literatury a sociologicko-
ekonomických studií, a Klára Vaníčková, studentka logiky. Jako jejich náhradníky navrhl 



Samuela Zajíčka a Václava Dostála, oba studenty filosofie.  Studentské zástupce vybral 
z nominací PAS a SR. Před třemi týdny rozhodla DK o podmínečném vyloučení jednoho 
studenta, z čehož je vidět, že komise není pouze formálním orgánem, naopak - poslední dobou 
má bohužel stále více práce.  
 
Pro účely hlasování o jménech byla ustavena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Pullmann a kol. Dufek. 
 
Hlasování: 22-0-3, volební komise byla zvolena. 
 
Usnesení č. 8: AS FF UK schvaluje návrh na jmenování členů disciplinární komise FF UK 
ve složení:  
Předseda:      
      PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24-0-1) 
Členové: 
        Mgr. Václav Němec, Ph.D. (24-0-1) 
        Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (23-2-0)  

      Jakub Drbohlav (23-1-1) 
       Markéta Havelková (22-2-1) 
       Klára Vaníčková (25-0-0) 
Náhradníci: 
                  doc. PhDr. Pavel Štichauer, Ph.D. (24-0-1) 
       doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D. (24-0-1) 
       Samuel Zajíček (21-1-3) 
      Václav Dostál (23-0-2)    
Usnesení bylo přijato. 
 
5. Změna rozpočtu FF UK na rok 2012 
 
Pan děkan řekl, že změna rozpočtu byla avizována už při jeho schvalování na posledním 
zasedání, její nutnost plyne ze schvalování PRVOUK, které vešly v platnost 1. 7., a proto je 
možné je rozpočtovat až teď. S částkou se počítalo už při sestavování již schváleného 
rozpočtu, byť nebylo jisté, že budou schváleny všechny programy FF. Jedná se o formální 
změnu, kterou je třeba schválit. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce Hospodářské komise FF UK. 
 
Kol. Ondračka uvedl, že HK FF UK neměla k materiálu žádné připomínky a doporučuje jej ke 
schválení. 
 
Usnesení č. 9: AS FF UK schvaluje Změnu rozpočtu FF UK na rok 2012. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2012/2013 
 
Pan děkan uvedl, že kvůli chybě v komunikaci vypadl v první verzi jeden obor, Nizozemský 
jazyk a literatura, naštěstí se jej ale podařilo doplnit. Kvůli rektorátním přezkumům je 
předkládána o trochu jiná varianta než ta, která byla projednána SK, rektorátní přezkum se 
totiž konal dvacet čtyři hodin po jejím zasedání. Je to změna bodu 5.8 stanovujícího 



podmínky přijetí ke studiu. Přijímací komise totiž před konáním přijímacího řízení 
nestanovuje jasnou hranici maximálního počtu přijatých uchazečů, rektorát však stanovení 
této hranice doporučil. Ubývá tak manévrovací prostor pro jednotlivé obory, vedení UK 
obecně volí kvůli uchazečům a možným sporům v rámci správního práva cestu zvětšující se 
rigidity předpisů. Jinak je materiál standardně připravený a to včetně podmínek jednotlivých 
oborů, jejichž zpracování je nejnáročnější. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce Studijní komise FF UK. 
 
Kol. Tichý řekl, že SK FF UK materiál doporučuje ke schválení a že byl kol. Pultrovou 
pověřen k poněkud obecnému prohlášení, totiž k vyzvání k diskuzi o možnosti zohlednění 
maturitního vysvědčení v případě přijímacího řízení do Bc. studia, případně Bc. zkoušky 
v případě takového řízení do NMgr. studia. Kol. Pultrová mluvila o tom, že by sama ráda 
odpouštěla přijímací zkoušky ke studiu latiny uchazečům, kteří maturovali z latiny za jedna. 
Záležitost byla diskutována už na jednání komise, diskuze neskončila jasným výsledkem, 
chtěl by jen vědět, zda by vůbec bylo možné oborům takovou možnost nabídnout. 
 
Mgr. Volná požádala o opravu formulace v bodě 5.8 z „Ke studiu oboru povinně 
dvouoborovému“ na „Ke studiu oboru povinně dvouoborového.“ 
 
Proděkan Skarnitzl řekl, že z administrativních důvodů maturitní vysvědčení bohužel 
zohledňovat nelze. Veškeré materiály mají být předkládány při podání přihlášky, takové 
opatření nutné není. Rektorátní předpis však stanovuje, že uchazeč musí být vyrozuměn ještě 
před konáním přijímacího řízení, a aby byla taková lhůta administrativně zpracovatelná, 
musel by se stanovit termín předložení vysvědčení na zhruba 30. duben. Takový termín však 
neřeší maturitní vysvědčení. Nápad mu obecně přijde dobrý, za současných podmínek však 
není realizovatelný. 
 
Kol. Zajíček připomněl, že AS svým usnesení č. 159/20 vyzval vedení k pokračování kontrol 
na Andragogice a vyhrozil zohledněním jejích výsledků při rozhodování o podmínkách 
přijímacího řízení, rád by se tedy zeptal, jak tyto kontroly pokračují a zda jsou ve stavu, kdy 
by se k nim dalo přihlédnout. Dále se zeptal, zda by se přijímací zkoušky nemohly konat dříve 
– takto má totiž fakulta nevýhodu oproti ostatním školám, které stanovují povinný zápis na 
konec června, kdy výsledky našich přijímacích zkoušek ještě nejsou známy; je správné 
ponechávat uchazečům čas k zápisu až do září, ale zároveň tímto způsobem fakulta přichází o 
studenty. Nešlo by nějak urychlit zveřejnění výsledků, nebo alespoň indicií, aby alespoň 
někteří uchazeči věděli, že s přijetím mohou počítat? 
 
Proděkan Špinka uvedl, že vnitřní audit Andragogiky pokračuje, bohužel však ještě nedospěl 
do takové fáze, aby se na jeho základě dalo nějak rozhodovat. Může však představit jakýsi 
mezistav, jenž však zatím ani nebyl prodiskutován s vedením ZS. Udělaly se posudky 
diplomových prací všech studentů pokračujících v doktorském studiu. Jejich posudky jsou 
hotové, výsledek není úplně dobrý: jedna je s největší pravděpodobností plagiátem, dvě byly 
posouzeny tak, že by snad mohly být připuštěny k obhajobě, obě však byly hodnoceny za 
jedna. Dále se přistoupilo k hodnocení prací odevzdaných za nového vedení, byly vybrány 
dvě z února a tři z června, ze všech pěti je však hotový pouze jeden posudek. Práce byly 
vybrány těsně před konáním obhajob, jeden z jejich autorů následně přerušil studium, další od 
obhajoby odstoupil, zbylé dvě práce odmítli posuzovatelé posoudit. Co se týče posouzené 
práce, ta byla vedoucím hodnocena za dva, oponentem za tři, celková klasifikace za tři, 



posuzovatel navrhoval za tři, v kritice i hodnocení se víceméně shodoval s oponentem, 
hodnocení vedoucího mu přišlo příliš mírné. 
 
Pan děkan dodal, že v této fázi posuzování nelze dělat závažné závěry, už jenom proto, že s 
dosavadními výsledky nebylo vedení katedry seznámeno. Audit však bude pokračovat dál, 
půjde-li vše dobře, měl by být představen na příštím zasedání. 
 
Kol. Chromý se zeptal, jak se bude postupovat v případě onoho plagiujícího studenta, je 
předpokládatelné, že plagiát implikuje disciplinární řízení. 
 
Pan děkan odpověděl, že už ve čtvrtém bodu naznačoval, že DK brzy může míti práci. 
 
Proděkan Skarnitzl uvedl, že přijímací řízení dle rektorátních předpisů může být i v květnu, 
ale pouze o víkendu, FF tyto termíny využívá při konání talentových zkoušek. Normálním 
způsobem lze přijímací zkoušky konat až od 3. června. Větší posun zveřejnění rozhodnutí o 
přijetí mu nepřijde příliš realistický - letos bylo třeba vyřídit přes dvanáct tisíc přihlášek - 
jakkoli by za něj byl rád, neví, jak by bylo možné jej uskutečnit. V současné době se snaží 
tlačit katedry k odevzdání výsledků v pátek namísto v pondělí, což ale problém představený 
kol. Zajíčkem nijak neřeší. 
 
Kol. Tichý se vrátil k možnosti zohledňování maturitních vysvědčení, po jednání SK byla 
z podmínek vypuštěna věta stanovující, že se toto vysvědčení nezohledňuje. Nebylo by možné 
uskutečnit střední cestu, totiž umožnit oborům, které by stály o možnost zohlednění 
vysvědčení, aby tak mohli činit při konání zkoušky, tedy aby příslušné dokumenty mohli 
uchazeči přinést s sebou? 
 
Pan děkan řekl, že problém s takovým řešením spatřuje především v současném důrazu 
kladeném na rovnost příležitostí. Zvláště vzhledem k chaosu se státními maturitami je 
víceméně jisté, že v době konání nějaké zkoušky někdo vysvědčení ještě mít nebude, tento 
uchazeč by pak byl poškozen. 
 
Proděkan Skarnitzl doplnil, že by s sebou vysvědčení přineslo pravděpodobně naprosté 
minimum studentů. Kontrola vysvědčení se letos úplně zrušila, protože většina studentů 
vysvědčení v době konání zkoušky ještě nemá. 
 
Kol. Zajíček se otázal, zda může referát proděkana Špinky interpretovat jako zlepšení situace 
oproti r. 2007/2008, kdy byla za jedna hodnocena práce, která je pravděpodobně plagiátem, 
kdežto nyní je práce hodnocena katedrou stejně jako posuzovatelem. 
 
Proděkan Špinka upozornil na to, že jde o jednu práci, je pravda, že jako jistá známka zlepšení 
se dá posuzovat i nepřistoupení oněch dvou studentů k obhajobě, nějaký tlak z vedení zřejmě 
existuje. 
 
Usnesení č. 10: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro 
akademický rok 2012/2013. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Změna opatření děkana č. 20/2011 
 



Pan děkan začal legislativním kontextem změny, v pravidlech FF pro organizaci studia část 2, 
čl. 12 stanovuje, že další podrobnosti určuje předkládané opatření děkana, před jeho vydáním 
se k němu vyjadřuje senát fakulty.  
 
Proděkan Špinka řekl, že změny obecně zpřesňují stávající formulace a zachycují nové situace 
vzniklé především z důvodu jiného fungování SIS a odlišné podoby přijímacího řízení. V čl. 2 
se tak doplňuje, že jediný, kdo může modifikovat studijní plán je děkan (což jasně plyne 
z vyšších předpisů), dále se přesně určuje, kdo a jak takovou modifikaci provádí. Čl. 3 zavádí 
povinné zveřejňování anotací v SIS, nikoli alternativně na webových stránkách ZS. Čl. 4 
vyplývá z obtížnějšího ověřování splnění podmínek ke studiu. V Čl. 6 byla vypuštěna 
abundantní a navíc nesprávná formulace. Čl. 7 na návrh SK upřesňuje termín vypsání zkoušek 
na září, je otázka, jestli je takové upřesnění správně, není zcela jasný pojem zkouškového 
období náležejícího k letnímu semestru, jestliže zářijové období není samostatným obdobím, 
pak by dle předpisů bylo nutné vypsat zářijové termíny čtrnáct dní před začátkem červnového 
období (což je v rozporu s upřesněním). Čl. 8 nově určuje, jak postupovat při nedostavení se 
studenta k SZZ. Je otázkou, zda takovou změna studijní řád umožňuje, on si myslí, že ano, 
LK se ještě vyjádří, je však možné, že někteří pracovníci rektorátu by odpověděli opačně. Čl. 
9 stanovuje studenta jako odpovědného za závažné obsahové diskrepance mezi listinnou a 
elektronickou podobou práce. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda představil tři body: 1) čl. 7 odst. 2 zavádí možnost vypsání zářijového termínu 
až 14 dní před koncem srpna, LK se domnívá, že to není možné, odporuje SZŘ UK čl. 6 odst. 
16, kde se hovoří o vypsání termínů před počátkem zkouškového období včetně, zkouškové 
období je přitom jedno. Pravděpodobně by v návrhu bylo možné zavést zářijové období jako 
samostatné období, to se ale nestalo a změna tak není možná. 2) Čl. 8 odst. 4 je dle LK 
korektním návrhem. Čl. 6 odst. 16 SZŘ UK totiž stanovuje, že student, který se bez řádné 
omluvy nedostaví k termínu zkoušky, není klasifikován, dle navrhované změny by student, 
který se bez řádné omluvy nedostaví k termínu části SZZ, byl klasifikován „neprospěl“. 
V odst. 9 e) tohoto řádu se však zkouška definuje jako kontrola studia předmětu, jež je v odst. 
8 a) stejného řádu jmenována vedle SZZ jako jedna z kontrol studia. Z toho tak vyplývá, že čl. 
6 odst. 16 se na SZZ vztahovat nemusí. V LK AS UK by taková změna mohla narazit na 
autoritativní odpor, který bychom násilím přemohli jen těžko, a to především proto, že 
nemáme k dispozici žádné násilí. 3) Čl. 9 odst. 9 je jediným místem v celém opatření, které 
vytváří sankci, LK dává ke zvážení, zda tuto sankci nezrušit, komisi se jeví na tomto místě 
nadbytečná. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý řekl, že ohledně čl. 7 odst. 2 nebyla SK zcela jednotná, poslední návrh byl návrh 
kol. Píši na rozdělení zkouškového období, ten ale nebyl realizován. Čl. 8 odst. 4 komise 
podporuje a zasazovala se o jeho zařazení. 
 
Kol. Pavlorek upozornil, že v čl. 4 odst. 3 chybí předložka „do“ ve spojení „do indexů“. 
 
Kol. Zajíček se přimluvil za vyškrtnutí sankce v čl. 9 odst. 9 a to zejména proto, že se velice 
pravděpodobně jedná o přestupek dle čl. 18a SZŘ UK, v tomto tak je uložení sankce buď 
redundantní, nebo nemožné. Předpokládá dále, že záměrem změny čl. 3 odst. 2 bylo vypustit 
z podmínek podoby anotace parametry, které už SIS zachycuje jinak. Je-li tomu tak, pak by 



vyškrtl i zmínku o podmínkách nutných k zápisu předmětu, neboť těmi mohou být dle SZŘ 
UK pouze prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti, a ty SIS zaznamenává taky. V čl. 2 odst. 
3 by vypustil „případně“ ve formulaci „případně také akademického senátu“, protože 
„případně“ neznamená vůbec nic, a navrhl by proto vrátit původní formulaci. 
 
Proděkan Špinka řekl, že věta čl. 9 odst. 9 stanovující sankci by součástí opatření být neměla. 
Co se týče vyřazení podmínek nutných k zápisu předmětu jakožto povinného parametru 
anotace, je pro, jedná-li se o povinnou položku v SIS (stejně jako ostatní vyřazené parametry), 
čímž si v dané chvíli nebyl jistý, pokud ne, je spíš proti.  
 
Pan děkan se vyjádřil k formulaci s „případně“: nedovede si představit, že by se na senát 
neobrátil v případě sporného problému - postupoval nekonformně, vycházel z jistých 
očekávání založených na jeho dosavadním působení, předkládaný předpis navíc nevytváří 
stav věcí na léta dopředu. Bod dle něj není sporný, návrat původní formulace mu nevadí. 
 
Kol. Lukavská se zeptala, zda by pro studenty nebylo vstřícnější definovat vypsání tří termínů 
tak, aby je bylo možné absolvovat v rámci jednoho akademického roku. Podle současné 
formulace se totiž v praxi může stát a děje se, že vyučující vypíše tři termíny tak, aby se do 
nich rozložili všichni studenti, a když pak chce někdo opakovat, bývá mu výslovně řečeno, 
aby tak učinil až za rok, protože ve vypsaných termínech už není místo. 
 
Proděkan Špinka uvedl, že celou věc zváží. Je třeba mít na paměti, že nesložení zkoušky 
studenta neopravňuje k možnosti dalšího termínu (nad tři) během jednoho a toho samého 
zkouškového období. Snaží se studentům vycházet vstříc, ale např. na malých oborech jsou 
velké problémy s tím dostatečný počet termínů vůbec personálně zajistit. Za podmět však 
poděkoval, určitě se nad ním ještě zamyslí. 
 
Dr. Kalivoda doplnil, že v čl. 7 odst. 2 došlo k jisté nejasnosti, slovo „vypisuje“ se používá ve 
dvou významech, LK tak navrhuje změnit „vypsán na září“ na „určen na září“. 
 
Proděkan Špinka se změnou souhlasil, poděkoval za připomínku a slíbil, že ji provede. 
 
Kol. Zajíček se vyjádřil k projevům proděkana Špinky a dr. Kalivody týkajících se nejistého 
výsledku čl. 8 odst. 4 u LK AS UK, případně rektorátu. Pokud si i dr. Kalivoda myslí, že by u 
LK AS UK mohl vzniknout problém s tímto ustanovením, zda tomu není tak, že tam onen 
problém je a že by někdo, kdo na základě své nepřítomnosti byl hodnocen při SZZ známkou 
„neprospěl“, měl následně šanci podat žalobu a soud vyhrát. Myslí si tedy někdo, že by měl 
takový hypotetický student šanci soud vyhrát? 
 
Dr. Kalivoda odvětil, že nemůže předvídat výsledek soudního řízení. Z logické posloupnosti 
tří zmiňovaných článků však vyplývá, že státní zkouška není zkouška předmětu a odst. 16 se 
vztahuje na zkoušku předmětu. 
 
Mgr. Volná osvětlila intenci zařazení tohoto bodu: dosud nebylo jasně určeno, jak v takových 
případech postupovat, je třeba dát najevo, že se nelze jen tak nedostavit k závěrečné zkoušce a 
je třeba dát jasný návod, jak následně postupovat. 
 
Proděkan Špinka vyjádřil souhlas s názory mgr. Volné a dr. Kalivody, přidal, že v čl. 6 odst. 
13 se výslovně zmiňuje navíc souborná zkouška, ne však státní zkouška.  Případné soudní 
prohře se dle něj nelze přizpůsobovat. 



 
Kol. Zajíček doplnil, že konzultací SZŘ UK zjistil, že podmínky nutné pro zápis předmětu 
jsou určeny studijním plánem, není tedy nutné, aby byly povinnou součástí anotace, neboť ta 
je stejně nemůže stanovit. 
 
Proděkan Špinka souhlasil. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal na stanovisko týkající se vypuštění doplnění vzešlého z jednání SK, 
v současné podobě se jedná o kontradikci, a otázal se, zda by zavedení zářijového období jako 
zvláštního zkouškového neznamenalo nutnost vypisovat tři termíny v červnu a tři v září. 
 
Proděkan Špinka uvedl, že daná formulace se hájit dá, nemusí se jednat o kontradikci, ale o 
upřesnění, přesto by byl spíš pro její prozatímní vypuštění. Je však třeba si rozmyslet, zda 
chceme tlačit vyučující k vypisování zářijových termínů v polovině května a zda si myslíme, 
že je to proveditelné. 
 
Kol. Tichý řekl, že to není možné ani systémově, a to kvůli rezervacím místností. 
 
Proděkan Špinka řekl, že SaZŘ s třemi zkouškovými obdobími nepočítá, nevylučuje jejich 
zavedení, ale je otázka, zda se tím nezpůsobí ještě více problémů. Nyní by danou pasáž 
vyškrtl, doteď se dle ní praxe víceméně řídí, ale perspektivně by bylo záhodno problém 
vyřešit. 
 
Mgr. J. Bárta varoval před zavedením tří zkouškových období, do čl. 3 SaZŘ UK se autor 
snažil vtělit závislost počtu zkouškových období na počtu semestrů. Neví navíc o jiné fakultě, 
která by tři zkoušková období měla, při uskutečňování programu s jinou fakultou by se pak 
musel speciálně upravovat harmonogram roku, který by následně musely schvalovat obě 
fakulty.  
 
Dr. Kalivoda uvedl, že, pokud by byla přijata předkládaná změna, dala by se dle jeho názoru 
napadnout právoplatnost zářijového termínu vypsaného po čtrnáctidenní lhůtě s takřka jistou 
výhrou. 
 
Kol. Zajíček řekl, že v čl. 6 odst. 16 stanovující limit vypsání termínů v závislosti na začátku 
zkouškového období se explicitně nemluví o všech termínech, ale o přiměřeném počtu 
přinejmenším tří vypsaných termínů. Nedalo by se to tedy chápat tak, že povinnost zveřejnit 
termíny se vztahuje pouze na tento přiměřený počet, a další termíny mohou být vypsány 
během zkouškového období? 
 
Dr. Kalivoda odvětil, že se dle něj jedná o sofisma, které by tvrdě narazilo ve správním řízení. 
 
Kol. Zajíček namítl, že vypíše-li pedagog z dobromyslnosti na září termín nad rámec termínů 
vypsaných, pak přece nemůže být tento termín zpochybněn. 
 
Dr. Kalivoda odvětil, že dle jeho názoru zpochybněn být může. 
 
Kol. Zajíček řekl, že z diskuse tak plyne, že fakulta si stanovením povinného zářijového 
termínu upletla oprátku. 
 



Kol. Tichý uvedl, že jde o obvyklou praxi, lhůta se porušuje zcela standardně, často je třeba 
vypisovat termíny ad hoc, vzhledem k tomu, že dochází k rozporu už tady, snad není třeba 
řešit další. 
 
Pan děkan dodal, že z proběhnuvší debaty je zřejmé, že FF není s to upravit předpisy tak, aby 
umožňovaly pokrýt veškerou zavedenou a funkční praxi, problém nyní vyřešit nelze, je tak 
třeba snažit se jej pokud možno minimalizovat. 
 
Kol. Pavlorek upozornil, že jedna věc je rozpor v praxi, něčím jiným je ale explicitní rozpor 
v předpisech. 
 
Usnesení č. 11: AS FF UK doporučuje změnu opatření děkana č. 20/2011 se zohledněním 
připomínek vzešlých z diskuze. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Výše doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2012 
 
Pan děkan uvedl, že se jedná o standardní bod, materiál byl připraven oddělením vědy, částky 
vycházejí z výše příspěvku MŠMT, žádá o jeho projednání. 
 
Usnesení č. 12: AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve 4. čtvrtletí 2012. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
9. Různé 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jak se to má se smlouvou se současným provozovatelem bufetu - na 
předcházejícím zasedání byly prezentovány plány rekonstrukce, bude současný provozovatel 
provozovat až do jejího provedení a pokud ano, jaké jsou jeho plány? Pamatuje-li si správně, 
pak ustavení stravovací komise loni vyústilo v prodloužení smlouvy s ním o rok. 
 
Tajemník Malý odpověděl, že doufá v úspěšné uskutečnění zmiňované rekonstrukce a 
revitalizace, než proběhne je ale perspektiva, kterou je možno nájemci nabídnout dosti krátká, 
proto bude současnému nájemci smlouva prodloužena. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, zda a jak je prodloužení termínováno. 
 
Tajemník Malý uvedl, že jde o smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2013, fakulta smlouvy na 
dobu neurčitou uzavírat nesmí. 
 
Proděkan Šedivý informoval o tom, že po jisté době bez vedoucího oddělení vědy přece 
jenom nové vedení získalo, vedoucím je nyní mgr. J. Bárta. 
 
Pan děkan řekl, že na konci srpna bylo vedeno jedno disciplinární řízení pro poměrně závažný 
přečin: po dohodě se státním zastupitelstvím skončilo podmínečným vyloučením s odkladem 
na tři roky.  
 
Kol. Zajíček řekl, že byl pověřen členem AS UK kol. Makajevem ve věci jeho známé, která 
studuje na FF a stěžuje si na pozdní zveřejňování rozvrhu. Zveřejnění čtrnáct dní před 



začátkem výuky je sice lepší, než po něm, nebylo by však možné učinit tak třeba už měsíc 
před ním? 
 
Kol. Tichý uvedl, že na dřívějším zveřejňování se pracuje, jednou z překážek je to, že 
rozvrhování musí nejdříve proběhnout na jednotlivých ZS, které musí mít určitý čas na 
obhospodaření svých místnosti, zbytek se následně rozděluje mezi ostatní. ZS ale většinou 
nejsou s to dodržet termín dřívější než čtrnáct dní po zápisu, problém je tak spíš disciplinární 
než technický. 
 
Kol. Zajíček se otázal, zda by šlo disciplínu nějak zlepšit a zda vedení v tomto směru plánuje 
podniknout nějaké kroky. 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že ZS je třeba nejprve nabídnout nějaké nástroje, které jsou 
alespoň trochu použitelné: až si bude jist, že elektronické rozvrhování je zcela vstřícné, 
přehledné a efektivní, bude se snažit tlačit na termín. Je-li však meta měsíc před začátkem 
výuky, pak je to meta, jestli vůbec možná, tak dosti vzdálená - byl by rád, kdyby se vůbec 
dařilo plnit čtrnáct dní spolehlivě a ve všech případech. 
 
Mgr. Volná doplnila, že se snaží kontaktovat všechny ZS, připomínat jim termíny a získávat 
informace o tom, v jaké fázi vytváření rozvrhu jsou. Asi pět ZS přitom vůbec nereaguje. 
Nástroje nejsou neomezené, lze psát maily, žádat, zvát na školení o práci s inkriminovanou 
aplikací, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Pokud však vznikne nějaké doporučení 
senátu, pak se nebrání jeho realizaci. 
 
Kol. Šulová řekla, že letní čas považuje za podstatnou součást akademických svobod, ve které 
se dá pracovat na budoucích tématech, změnách přednášek, na publikacích atp., kdyby se 
měly rozvrhy připravovat už v srpnu, bude tento volný čas zákonitě kratší. Neví, proč by 
studentům neměl stačit termín současný. 
 
Kol. Zajíček přečetl pasáž z emailu kol. Makajeva, která zmiňuje, že daná studentka má za 
sebou už studium na jiné vysoké škole, kde rozvrhy znali už v červnu a na celý akademický 
rok. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, zda se plánuje centrální aplikace nějak zlepšovat či měnit, ve 
srovnání s prací s  aplikací, která fungovala na ÚFaRu, jde o značný skok co do kvality. 
 
Proděkan Souček odpověděl, že jakákoli aplikace vytvářená na míru jedné ZS může být 
mnohem jednodušší než aplikace vytvářená pro všechny. V posledních třech týdnech prošla 
několika relativně významnými změnami, na každou aplikaci je ale třeba si zvyknout, až se 
tak stane, kol. určitě zjistí, že se současnou aplikací docela pohodlně dokáže dělat skoro 
všechno co s předcházející aplikací ÚFaRu. 
 
Kol. Tichý řekl, že se nevyvíjí aplikace pouze pro ÚFaR, ten však byl jeden ze vzorů, 
aplikace vytváří zvláštní formáty, přičemž jeden je vytvořen skoro jenom pro ÚFaR. 
S připomínkami se ale určitě dá obrátit na něj nebo na doc. Chlupa, který se na její tvorbě 
podílí také, ten ale říkal, že by měla zvládat to, co uměla aplikace ÚFaRu. 
 
Kol. Ondračka se otázal, zda to znamená, že je současná podoba finální. 
 



Kol. Tichý odpověděl, že nyní se budou vychytávat chyby v aplikaci, rozhodně však může 
sbírat podněty. 
 
Proděkan Souček doplnil, že zásadnější změny teď neočekává, aplikaci je nejdřív třeba 
odladit. 
 
Proděkan Souček informoval o proběhnuvším výběrovém řízené na ředitelku Knihovny FF 
UK, jež vyhrála Klára Rösslerová, která tak nahradí odcházející Šárku Frantovou, tento měsíc 
je ještě zaškolována, od října by se měla stát ředitelkou. 
 
Kol. Chromý poděkoval přítomným za pozornost a řekl, že se těší na příští zasedání. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav  
AS FF UK schválil dne 11. 10. 2012 


