
Zápis z 3. zasedání AS FF UK 11. 10. 2012 
 
Přítomni: S. Binková, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, L. Ondračka, L. Pultrová, L. 
Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, A. Bouzková, O. Dufek, S. Janota, J. Lukavská, 
D. Pavlorek, J. Pilip, P. Píša, I. Píšová, M. Vlček, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, Z. Podaná, M. Pullmann, J. Sládek, J. Gruber, J. Jehlička, E. Kočišová, 
L. Weingartová 
 
Nepřítomni: R. Buben, E. Petiška 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Ing. Jiří Gregor, 
Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Ing. Filip Malý, PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Mgr. Kateřina 
Volná, doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., Mgr. Orkida Borshi, doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., 
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., PhDr. Helena Lipková, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Souček, 
Ph.D., Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu z 2. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditační materiály 
 
 4. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 
2011/2012 
 
 5. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné, připomněl, že program byl k dispozici jako součást pozvánky 
na zasedání, a oznámil, že kol. Lukavská byla ustavena novou sekretářkou senátu. 
 
Hlasování: 20-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu z 2. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Zajíčka o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Zajíček řekl, že přišla jedna připomínka formulačního charakteru od dr. Kalivody, ta byla 
následně zapracována. 
 
Hlasování: 19-0-1, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Akreditační materiály 
 
Pan děkan uvedl, že v případě akreditací jihovýchodoevropských a východoevropských studií 
oceňuje zavedení dvouoborového studia. Co se akreditace informační vědy týče, předložený 



návrh reaguje na připomínky akreditační komise učiněné na základě její kontroly doktorského 
studia na fakultě. Podobu studia bylo třeba proměnit, myslí si, že změny k lepšímu učiněny 
byly, doktorské studium je pochopitelně zásadní pro rozvoj pracoviště a oboru vůbec. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová řekla, že SK neměla k žádnému z předkládaných materiálů námitek a všechny 
doporučila ke schválení. 
 
1) a) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO 
Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) 
      b) Žádost o prodloužení akreditace SO Jihovýchodoevropská studia v navazujícím 
magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Pelikán uvedl, že výuka jednooborového studia probíhá už dva roky, myslí, že v zásadě 
úspěšně, ZS chce nově nabídnout možnost dvouborového studia, přičemž byla také rozšířena 
nabídka PVP jazyků o albánštinu, kterou bylo doposavad možné studovat pouze 
v bakalářském programu. Zbytek studijního plánu je velice podobný předcházející akreditaci, 
jistých změn naznala pouze struktura výuky literatury. 
 
Usnesení č. 13: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského SP Filologie o SO Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, 
2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 14: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO 
Jihovýchodoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma 
studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
2) a) Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím 
magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové studium) 
      b) Žádost o prodloužení akreditace SO Východoevropská studia v navazujícím 
magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Příhoda představil materiál s tím, že koncepce oboru i profil absolventa se neliší od 
situace předcházející: jednooborové i dvouoborové studium se realizuje od akademického 
roku 2010/2011; struktura předkládané a stávající akreditace je v zásadě stejná, došlo 



k menším úpravám v případě diachronních lingvistických předmětů. Materiál naplňuje 
základní vizi oboru spočívající ve studiu všech čtyř areálových jazyků, a to i v diachronním a 
širším slavistickém (baltistickém) pohledu. Nově také došlo k akreditaci běloruštiny jako 
neprofilového jazyka studia.  
  
Usnesení č. 15: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO 
Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 
2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 16: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO 
Východoevropská studia v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 
2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
3) Žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda v doktorském SP Informační studia a 
knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Drobíková řekla, že doktorské studium oboru funguje již delší dobu, myslí si, že 
předkládaný materiál reflektuje všechny připomínky akreditační komise (od počtu 
doktorandů, přes vytíženost školitelů až po obsahovou náplň) a věří, že je tak vše v pořádku. 
 
Usnesení č. 17: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Informační věda 
v doktorském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 
3letá standardní doba studia)k postoupení do další fáze akreditačního procesu.  
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Arabistika 
(prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) 
 
Usnesení č. 18: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského SP Filologie o SO Arabistika (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. 
 
5) Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Finská 
filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý tlumočil omluvu zástupců oboru, kteří se nedostavili kvůli své účasti na 
konferenci. 
 



Usnesení č. 19: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího 
magisterského SP Filologie o SO Finská filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní 
doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2011/2012 
 
Pan děkan o materiálu promluvil dle jeho rozčlenění: 1) studium – a) kvalitativní hodnocení 
pedagogické činnosti prostřednictvím hodnocení závěrečných prací se podařilo splnit 
částečně, záležitost byla zmíněna na předcházejících zasedáních, kontrola na třech 
inkriminovaných ZS se nyní dokončuje, v listopadu by její výsledky měly být k dispozici. 
Hodnocení se doposud osvědčilo, plánuje v něm pokračovat. Bod b) považuje za splněný: 
počet studentů přijatých do bakalářského studia se výrazně snížil, elektronická přihláška 
funguje. c) Připravit koncepci učitelského studia se bohužel nezdařilo, situace je 
komplikovaná, proděkanka Gillernová ještě za svého působení zmapovala situaci na 
jednotlivých oborech, díky čemuž se zjistilo, že fakulta nemá dostatek schopných a aktivních 
didaktiků, o akreditaci učitelství se dá uvažovat na několika oborech (např. historie, 
anglistika, český jazyk a literatura), vedle toho budou tvořit doplněk kurzy CŽV. Dalším 
problémem je strukturované studium, se kterým mají problém i pedagogické fakulty. 
Koncepce by snad mohla být hotová v průběhu tohoto akademického roku, FF více 
komunikuje s Pedagogickou fakultou UK (komunikace doteď nebyla ideální), rýsuje se jistá 
forma spolupráce. d) Fakulta se minulý rok do událostí ohledně vysokoškolského zákona 
zapojila velmi aktivně. Na počátku léta bylo vedení osloveno, aby vypracovalo návrh 
principů, jimiž by se připravovaný zákon měl řídit. Vzhledem k tomu, že se v některých 
veřejných prohlášeních představitelů MŠMT některé z těchto principů objevily (důraz na 
akademické svobody a diverzifikaci institucí), tento postup možná nebyl marný. e) 
Disciplinární řád byl tématem několika zasedání, po posledním jednání s kancléřem UK se 
zdá, že by se některé z navrhovaných principů mohly stát součástí Studijního a zkušebního 
řádu UK. f) Co se stipendií týče, domnívá se, že bylo uděláno hodně práce. Bude zaveden 
nový model studentských ocenění. Situace ve stipendijním fondu a ve fungování stipendií 
bude v příštích letech trochu jiná, ze stipendijního fondu by se nově měli podpořit doktorandi 
účastnící se VVZ, nyní se bude rozhodovat, do jaké míry se vyhoví jejich žádostem. MŠMT 
navíc výrazně omezilo podporu některým projektům týkajícím se mobility a zahraniční 
spolupráce, tímto opatřením bude chybět cca 2,5 mil. Kč, výpadek se dokryje prostřednictvím 
stipendií a prostřednictvím dotačních a provozních prostředků. Bod g) (revize studijních plánů 
a přechod na elektronické rozvrhování) se splnit podařilo, h) návratnost elektronických 
evaluací byla solidní, mělo by se v nich tak pokračovat nadále. evaluační proces přitom pan 
děkan nevidí jenom jako zaměřený na studenty, ale i na pedagogy, v závislosti na zprávě 
evaluační komise tak plánuje vyvodit jisté závěry; co se evaluace fakulty vůbec týče, byla 
vypracována zpráva Centra pro výzkum vysokého školství, která tuto vyzdvihla jako 
následováníhodnou, každoroční aktualizace dlouhodobého záměrru a jejich každoroční 
hodnocení je unikátní. Příčinou odkladu i) zahájení procesu elektronického oběhu studijních 
dokumentů je odklad rozvoje daného modulu SIS rektorátem a výrobcem SIS. Bod j) plněn, 
největší problém byl s fungováním a komunikací jazykového centra, v tomto směru toho bylo 
učiněno dost. k) Směrem k středním školám probíhá mnoho aktivit, stále jsou 
vyhodnocovány, pan děkan celkově zatím hodnotí pozitivně, byť si je vědom rezerv. 2) Věda 
– a) podařilo se realizovat původní vnitřní výzkumné záměry pod formálním zastřešením 
programů PRVOUK, což považuje za pozitivní, jejich vykazování jako PRVOUK však 
přináší jistá omezení. b) Ediční politiku fakulty se udržet podařilo. c) Systém podpory 



vědecké práce v doktorském studiu i d) podpory postdoktorandů začíná fungovat. Bod e) 
týkající se spolupráce s dalšími vysokými školami a vědeckými ústavy AV ČR je taktéž 
plněn, během uplynulého roku probíhal rozvojový projekt, zaměřený převážně na doktorské 
studium, tento projekt ovšem nebude v dalším roce pokračovat f) hodnocení fungování 
doktorského studia v kreditovém systému by mělo být připraveno v listopadu, v rámci 
kontroly akreditační komise byl kreditový systém vyzdvižen jako inspirační krok. g) 
V případě některých oborových rad se dosáhlo několika zásadních kroků, přinejmenším u 4-5 
oborových rad ještě personální  změny třeba budou, což bude ovšem vzhledem k velikosti 
některých oborů obtížné. 3) Zahraničí – a) kvalitativní kritéria při výběru do programu 
Erasmus se nastavit podařilo, toto nastavení však naráží na jisté limity, konkrétně na to, aby 
se v důsledku jejich uplatňování nesnížil počet výjezdů. b) Podpora mobility i nadále zůstává 
prioritou, i díky nástupu Mgr. J. Bárty do čela Odělení vědy doufá, že se podaří vyřešit 
dostatečnou legislativní podporu programům cotutelle. Bod c) se podařilo splnit, bod d) je 
stále plněn a to proto, že jde o velké množství různorodých smluv. 4) Rozvoj a infrastruktura 
– a) rekonstrukce objektů v Opletalově ulici - ve výsledném textu bude upraveno na „splněno 
částečně“, zdržení bylo totiž dáno ze strany MŠMT, fakulta pro zahájení rekonstrukce budov 
v Opletalově ulici udělala hodně, je připraven projekt dislokace ZS (z velké většiny z budovy 
v Celetné ulici), investiční záměr byl podán 25. ledna tohoto roku, až 10. října přitom 
proběhla na MŠMT jeho prezentace před poradní komisí ministra, která posuzuje všechny 
individuální projekty nad 200 mil. Kč. Dojem p. děkana z jednání v této komisi je dobrý (při 
té příležitosti poděkoval proděkanovi Gregorovi), na doporučení komise a rozhodnutí 
ministerstva se ale stále čeká, a rekonstrukce tak bude zahájena nejdříve v lednu příštího 
kalendářního roku. b) Na kariérní řád myslí už dva roky, v uplynulém roce ovšem (mj. kvůli 
komplikacím se spouštěním PRVOUK) nestihl být zrealizován, v rámci současného 
akademického roku by byl p. děkan rád, kdyby se podařilo stanovit přinejmenším principy 
tohoto kariérního řádu. c) ekonomický informační systém IFIS byl rozšířen, d) fungování 
děkanátu doznalo dílčích změn, další by měly přijít v průběhu tohoto akademického roku. 
Bod e) se splnit nepodařilo, protože nebyla známa přesná podoba nového způsobu 
financování vědy, analýza nového systému akvizic už je ale k dispozici, nově jmenovaná 
ředitelka knihovny ji má nyní k vyjádření; f) nový systém spisové služby byl nastaven, pan 
děkan doufá, že se všem, kdo s ním mají co do činění, podaří si na něj zvyknout. g) Přechod 
na IP telefonii se neuskutečnil, a to protože vedení UK přechod na tuto technologii učinilo 
součástí aktualizace dlouhodobého záměru UK, je tak třeba sladit kroky fakulty a univerzity. 
h) K rekonstrukci elektrorozvodů se prozatím nepřikročilo z finančních a kapacitních důvodů, 
mělo by k ní dojít v následujícím kalendářním roce. 5) Vnější vztahy – a) webová prezentace 
v angličtině sice hotová je, ale pouze v základní verzi, stále tak není ideální. b) Propagační a 
informační materiály bude od nynějška dodávat jeden subjekt namísto několika, k tomuto 
účelu už proběhlo výběrové řízení. c) Vyhodnocení projektů zaměřených na střední školy by 
mělo být k dispozici v průběhu října. d) V prosinci se bude pořádat Den absolventa, v říjnu by 
mělo být hotovo základní schéma dalšího postupu v komunikaci s absolventy. e) Den vědy 
úspěšně proběhl, pan děkan by jej rád  uspořádal znovu. f) Prezentační materiály v angličtině 
vydány byly a jsou k dispozici. Bod g) – oddělení internetu a intranetu -  se ukázal jako větší 
problém, než se zdálo, proto se bude řešit i tento akademický rok. Celkově je pan děkan 
s proběhnuvším rokem spokojen, byť se podařilo splnit o něco méně bodů než obvykle (což 
může být dáno stanovením příliš ambiciózních cílů a zároveň vnějšími vlivy, na které fakulta 
nemá vliv). Do příští aktualizace dlouhodobého záměru by rád k jednotlivým bodům přiřadil 
odpovědnosti proděkanů. 
 
Kol. Šulová požádala o co nejrychlejší vyčíslení podpory doktorandů v rámci VVZ  – tak, aby 
byly k dispozici pro vytváření individuálních studijních plánů a aby bylo známo finanční 



ohodnocení. Myslí si, že je lepší, když doktorandi vědí, za co jsou placeni, než když pouze 
dostanou na konci roku nějaké peníze: to je nevýchovné. 
 
Pan děkan odpověděl, že se snaží o co nejrychlejší vytvoření kalkulace, poslední žádost ale 
dostal minulý pátek (termín byl 30. 9.), celkové nároky jsou navíc dosti vysoké, v řádu mnoha 
milionů – rozhodnout tak nelze bez podrobnějšího rozboru požadavků. Předpokládá, že výše 
podpory by mohla být stanovena do konce měsíce. 
 
Kol. Zajíček doplnil, že vedení UK plánuje měnit některé finanční parametry stipendií: např. 
prospěchová by měla být navýšena cca o deset procent a doktorská o dva a půl až deset. 
Konečné změny ještě nejsou známy a fakulta tak přesně neví, jak může stipendijní fond 
čerpat. 
 
Pan děkan dodal, že téměř jisté navýšení minimální výše prospěchových stipendií se v čerpání 
určitě projeví. 
 
Proděkan Gregor k 1h), zákon o VŠ ukládá UK povinnost zpracovávat průběžně hodnotící 
zprávy - letos zprávu o internacionalizaci, kromě základních záležitostí jako jsou výjezdy, 
příjezdy apod. jde i o kvalitativní parametry výuky a fungování instituce. UK zadala 
vypracování zprávy Centru pro výzkum vysokého školství, jednotliví gestoři si pak mezi sebe 
rozdělili fakulty univerzity, FF posuzovala ředitelka centra. Při zpracování studie se 
vycházelo z materiálů poskytovaných fakultou, konkrétně z výročních zpráv, dlouhodobých 
záměrů, jejich aktualizací a hodnocení, na jejich základě je vypracována zpráva pro fakultu, 
z níž následně UK vytvoří celkovou zprávu, výsledek je pro FF velice příznivý – odcitoval 
její část: „FF...svými dokumenty vytváří velmi dobrý podklad pro vlastní hodnocení kvality, 
který je zatím na českých vysokých školách ojedinělý a měl by sloužit jako příklad dobré 
práce.“ 
 
Kol. Jirsa se otázal, jakou roli hraje v přípravě učitelského studia fakultní katedra pedagogie. 
 
Pan děkan odpověděl, že v minulých letech byla spolu s psychologií zapojena do vytváření PP 
modulů, je pravda, že komunikace mezi nimi nebyla nejlepší, předpokládá však, že nové 
vedení bude spolupracovat lépe. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, kdy bude předložena aktualizace DZ na tento akademický rok. 
 
Pan děkan řekl, že doposud se tradičně v říjnu předkládalo hodnocení a v listopadu nová 
aktualizace. Letošní už je hotová, nechtěl však oba materiály představovat na jednom 
zasedání, předloží ji tak v listopadu, k dispozici bude příští týden. 
 
Proděkan Gregor k 4a): první verze studie byla zpracována loni v létě, v září vznikla první 
verze IZ, ten byl několikrát vrácen k připomínkám až vznikla verze, se kterou bylo MŠMT 
spokojeno, ta předložena 25. ledna tohoto roku, její obhajoba ale proběhla až včera. Zdržení je 
způsobené vytvořením zmiňované expertní komise, která se poprvé sešla až 12. září, při 
včerejší prezentaci se s materiály seznámila poprvé.  
 
Usnesení č. 20: AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru 
FF UK pro akademický rok 2011/2012. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 



 
5. Různé 
 
Pan děkan informoval o činnosti etické komise, která obdržela obvinění z plagiátorství, její 
jednání už proběhlo, zápis z něj bude k dispozici, závěry jednání ale nejsou jednoznačné. 
Situace je o to choulostivější, že s inkriminovaným pracovníkem měla být prodloužena 
končící smlouva, další postup projedná s PAS. 
 
Kol. Dufek uvedl důvod, proč je stanovisko etické komise nejednoznačné: s největší 
pravděpodobností jde o případ plagiátorství, nelze však rozhodnout, který text je plagiátem 
kterého. 
 
Pan děkan dodal, že k prohřešku mělo dojít v roce 1998, podnět etické komisi byl podán letos. 
 
Proděkan Gregor pozval všechny přítomné na středeční vernisáž výstavy konané u příležitosti 
stoletého výročí studia anglistiky na fakultě. 
 
Kol. Zajíček k PRVOUK: když senát UK schvaloval rozpis financí na jednotlivé PRVOUK 
(stejně jako senát FF schvaloval rozpočty programů FF), nikdo kromě autorů neměl 
k dispozici přihlášky těchto programů, to se rozporovalo na červnovém jednání senátu 
univerzity, senát se usnesl na tom, že přihlášky včetně příloh musí být zveřejněny. 
Předsednictvo senátu se následně dohodlo na zveřejnění, ale pouze pro senátory AS UK, 
pouze prezenčně a pouze 13. 9. od 13 do 18 hodin. Kol. Zajíček se na ně podívat byl, 
přihlášky ani přílohy přitom neobsahovaly žádnou relevantní informaci k přidělení 
prostředků. 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za pozornost, těší se na další zasedání. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne 8.11.2012 


