
Zápis ze 4. zasedání AS FF UK 8. 11. 2012 
 
Přítomni: M. Bárta, S. Binková, R. Buben, M. Kovář, P. Machač, L. Ondračka, M. Pullmann, 
L. Pultrová, J. Sládek, L. Šulová, O. Tichý, J. Žemlička, J. Jirsa, A. Bouzková, O. Dufek, J. 
Jehlička, E. Kočišová, J. Lukavská, D. Pavlorek, J. Pilip, P. Píša, I. Píšová, M. Vlček, L. 
Weingartová 
 
Omluveni: J. Chromý, Z. Podaná, P. Zemánek, J. Gruber, S. Janota, E. Petiška, S. Zajíček. 
 
Hosté: Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D., Ing. Filip Malý, PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D., PhDr. Blanka Kovářová, 
Mgr. Jan Bárta, prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 3. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditační materiály 
 
 4. Návrh na jmenování nového člena VR FF UK v Praze 
 
 5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 
 
 6. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK 
 
 7. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2011/2012 
 
 8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 
 
 9. Hodnocení kreditového systému v rámci doktorského studia na FF UK v Praze 
 
 10. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Sládek tlumočil omluvu kol. Chromého, který se z důvodu nemoci zasedání nemůže 
zúčastnit, bude jej proto moderovat místo něj. Pro nemoc se omlouvá i proděkan Gregor, pan 
děkan naproti tomu reprezentuje fakultu na setkání děkanů filosofických fakult v Brně. Návrh 
programu byl jako obvykle součástí pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 22-0-0, návrh programu byl schválen.  
 
2. Návrh zápisu 3. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Sládek požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu přišla připomínka od dr. Příhody, byla zapracována. 
Hlasování: 20-0-2, návrh zápisu byl schválen. 



 
3. Akreditační materiály 
 
Proděkan Špinka představil všechny tři žádosti jako formální: v jednom případě se jedná o 
změnu názvu oboru tak, aby odpovídal zbylým formám studia (tj. Bc. a NMgr.), ve dvou 
dalších pak jde o akreditace již akreditovaného studia historie ve francouzštině a angličtině 
(obsah přitom zůstává totožný). 
 
Kol. Sládek požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová uvedla, že SK materiál vzala vzhledem k tomu, že se jedná o víceméně formální 
žádosti, na vědomí a neshledala žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 21: AS FF UK doporučuje žádost o změnu názvu doktorského studijního oboru 
Pravěká a středověká archeologie ve studijním programu HISTORIE na Archeologie 
pravěku a středověku k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 22: AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu HISTORY, studijnímu oboru HISTORY – 
GENERAL HISTORY k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 23: AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu 
magisterskému studijnímu programu LES SCIENCES HISTORIQUES, studijnímu oboru 
L‘HISTOIRE – L‘HISTOIRE GÉNÉRALE k postoupení do další fáze akreditačního 
procesu. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh na jmenování nového člena VR FF UK v Praze 
 
Proděkan Šedivý s lítostí oznámil, že kvůli úmrtí dosavadního člena VR, doc. Herolda, je 
třeba zvolit člena nového. Předkládaným návrhem se snaží zachovat badatelskou i 
institucionální vyváženost, stejně jako doc. Herold je i prof. Sommer pracovníkem FLÚ AV 
ČR, je ředitelem Centra medievistických studií, tedy společného pracoviště UK a AV. Prof. 
Sommer je představitel moderní generace badatelů, která se vzpírá omezujícímu škatulkování 
svého výzkumu jako čistě archeologického, historického, nebo kulturně-historického a je tak 
autorem mnoha vynikajících syntéz našich dějin. 
 
Prof. Sommer řekl, že Centrum medievistických studií řeší řadu společných projektů 
s univerzitou a především s FF, příkladem velmi těsné spolupráce s fakultou může být svazek 
Přemyslovci, který vyšel před třemi lety – je tak fakultě i univerzitě velice blízko. Na jakékoli 
dotazy odpoví velice rád. 
 
Pro účely hlasování o jménech byla ustavena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Píšová a kol. Bouzková. 
Hlasování: 18-0-3, volební komise byla zvolena. 



 
Usnesení č. 24: AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. Sommera členem vědecké rady FF 
UK. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato.  
 
5. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 
 
Proděkan Špinka uvedl, že se jedná o tradiční bod, nově je materiál předkládán s určením 
zodpovědnosti konkrétních členů vedení za jednotlivé body. Co se týče bodu 1) Studium, a), 
f) a i), změna fungování akreditačního procesu byla na senátu opakovaně projednávána, 
předpokládá, že, pokud vše dobře půjde, finální podoba by měla být k dispozici na příštím 
zasedání AS FF UK; součástí procesu by nově měla být především zpětná reflexe oboru. b) 
Koncepční výhled učitelského studia: FF se připojila k memorandu vytvořenému asociací 
děkanů přírodovědeckých fakult, které žádá snížení psychologicko-pedagogického modulu a 
usiluje naopak o větší zaměření na oborovou didaktiku. O bodu c), přípravě vysokoškolského 
zákona, je senát pravidelně informován, principy zákona vypadají slibně, jsou však natolik 
obecné a vágní, že lze těžko odhadovat jeho konkrétní podobu. d) Novela disciplinárního 
řádu: vedení UK vskutku předpokládá, že některé věcné body fakultního návrhu DŘ vtělí do 
novelizace SZŘ UK – není sice jasné kdy přesně, ochota je však značná. g) Elektronický 
oběh: týdně je podáváno cca 600–1000 žádostí studentů, k většině se vyjadřují minimálně dvě 
až tři instance, vnitřní oběh těchto žádostí v rámci fakulty by měl být elektronizován. j) 
Proděkan předpokládá, že na příštím senátu by mělo být předloženo opatření děkana 
systematizující přidělování stipendií. 
 
Proděkan Šedivý představil bod 2) Věda: a) stipendijní a ediční podpora VVZ bude 
pokračovat, právě se nachází v poslední fázi praktického zajištění. b) Grantová politika: 
výsledky zapojení fakulty jsou ve srovnání s dalšími akademickými pracovišti stále 
podprůměrné, proto proděkan tento bod považuje za důležitý. Bod c) je samostatným bodem 
9) tohoto zasedání AS FF UK. d) Obměna oborových rad: tradiční slabina Ph.D. studia, rady 
jsou kolikráte složeny způsobem, který neumožňuje běžnou agendu, někdy naprosto chybí 
vize koncepce studia, do fungování oborových rad je přitom velice obtížné vstupovat 
zvnějšku. e) Důležitý bod, zapojení do velkých infrastruktur znamená možnost čerpání 
nemalých finančních prostředků, jako pozitivní příklad může sloužit třeba Český národní 
korpus. f) Etický kodex: Nároky na studenty se stále precizují, nároky na akademické 
pracovníky však ukotveny pouze nálezy etické komise a příslušným opatřením děkana, které 
se však týká pouze výseku vědecké práce, především plagiátů. Pro účely vytvoření kodexu 
byla vytvořena pracovní skupina, jejímiž členy jsou mimo jiné i kol. Pullmann, dr. Lyčka a 
Mgr. J. Bárta, ta se do konce roku pokusí vytvořit pracovní verzi materiálu, v průběhu jara by 
pak měla proběhnout příslušná diskuze, jejímž závěrem by měl být kodex samotný. 
 
Proděkan Špinka prezentoval bod 3) Zahraničí. a) Zohlednění kvalitativních kritérií výběru do 
programu Erasmus: jak byla zmíněno na minulém zasedání, je třeba najít hranici tak, aby se 
v důsledku uplatňování kvalitativních kritérií nesnížila mobilita v rámci programu. b) 
Mobilita studentů a akademických pracovníků problémem není, problémem, a to stálým, jsou 
však c) zahraniční lektoři, kteří bohužel představují i problém jen velice těžko řešitelný, a to 
kvůli závislosti fakulty na jiných institucích, které zajišťují jejich financování, víza apod. d) 
Situaci ohledně uznávání a statutu zahraničních studijních programů vůbec je třeba vyjasnit. 
 
Tajemník Malý k bodu 4) Rozvoj a infrastruktura: a) Budova v Opletalově ulici: senát je o 
situaci průběžně informován, čeká se na schválení investičního záměru a přidělení finančních 



prostředků ze strany MŠMT, v říjnu proběhlo jednání komise ministerstva, ta by do konce 
listopadu, nedojde-li k výraznějším komplikacím, měla vydat verdikt; v takovém případě by 
mohla rekonstrukce začít na začátku příštího kalendářního roku. b) Z hlediska provozu jsou 
nejcitlivějším místem hlavní budovy elektrorozvody, přinejmenším by tak měla být 
připravena studie jejich rekonstrukce. c) Kariérní řád se pomalu stává evergreenem, jde o 
navržení systému, který dobrému akademickému pracovníkovi zajistí solidní ohodnocení a 
v rámci jistých mezí i jistotu na fakultě – tento rok by měl být zpracován jeho návrh. d) 
Zlepšování fungování děkanátu je průběžným úkolem, prozatím byl jmenován nový vedoucí 
oddělení vědy a grantového referátu. e) Racionalizace akvizic: prostředky na vědu se stále 
zužují, tajemník by tak byl rád, kdyby byl nákup knih, informačních zdrojů apod. z různých 
grantů a financí určených na výzkum, koordinován tak, aby se neutrácely peníze za duplicity 
atd. Nechce přitom nikomu diktovat, co si má koupit ze svého grantu, rád by přišel se 
systémem výhodným a komfortním i pro jednotlivé řešitele. f) Plán revitalizace parteru hlavní 
budovy představil na červnovém zasedání proděkan Gregor, půjde-li vše dobře, měla by být 
tento rok zahájena první etapa. g) Po velkých stavebních akcí minulých let v podobě 
rekonstrukce knihovny a čtvrtého patra, se pozornost vedení obrací k jednotlivým pracovištím 
a běžně užívaným prostorům. h) Cloud computing by měl přinést zlepšení komfortu a úrovně 
zajištění služeb správy dat a možnosti IT na fakultě, a to bez investic do nových serverů. 
 
Dr. Sluková představila poslední oddíl 5) Vnější vztahy. a) Doposud byla vazba s absolventy 
takřka nulová, v první fázi je tak třeba něco se o nich dozvědět – v jakém odvětví jsou 
zaněstnáni, jak se dívají na studium na fakultě z pohledu praxe apod., k tomuto účelu 
probíhají ve spolupráci se sociologií příslušné průzkumy: nyní mezi studenty posledních 
ročníků, na řadě pak budou absolventi v praxi. Na počátku prosince se bude konat Den 
absolventa, fakulta se také snaží vytvořit elektronické prostředí, kde by bylo možné vytvořit a 
udržovat s bývalými studenty vztah. b) Aktivita směrem ke středoškolským uchazečům byla 
dle dr. Slukové dostatečně vyvíjena už minulý rok, nyní jde spíše o to ji udržet: začíná 
fungovat web uchazeče, příští rok se znovu uskuteční letní škola, některé ZS nabídly 
individuální školitele, kteří mohou pracovat s talentovanými středoškolskými studenty, tento i 
příští rok je také fakulta zastoupena na všech reprezentačních akcích zaměřených na střední 
školy. c) Den vědy i Noc univerzit se konaly poprvé, považuje je za úspěšné, letos se proto 
budou opakovat. d) Na nových webových stránkách spolupracuje s proděkanem Součkem, 
jedním z cílů je ze současné masy informací vyčlenit veškeré informace pro zaměstnance a 
pro studenty, které následně přejdou do intranetu a uvolní tím prostor pro prezentaci fakulty. 
 
Kol. Pavlorek požádal proděkana Špinku o rozvedení bodu 1i), tj. přípravy systémové změny 
akreditačního procesu. 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že materiál stále není hotov, principy změny jsou však 
následující: příslušná grémia, tj. SK a plénum senátu, by měly dostat více času k posouzení 
materiálů a spolu s tím bohatší podklady k těmto materiálům. Oproti standardní podobě by 
měly být rozšířeny především o reflexi toho, jakým způsobem obor fungoval doteď, jaké byly 
motivy jeho zavedení, jak se předkládaná žádost vztahuje k dosavadním akreditacím, dále o 
studentské evaluace, o další reflexe, které by si SK vyžádala, případně o dotazníkové šetření, 
které snad bude možné provést elektronicky, a ve vybraných případech o výsledky kontroly 
závěrečných prací. Uvažuje i o dalších ohledech jako je informovanost na stránkách ZS apod. 
Obecně by prospektivní část akreditačního návrhu rád doplnil o části retrospektivní, přičemž 
by chtěl SK a senátu dát dostatek času na podrobné zpracování žádostí, předpokládá např., že 
by projednávání na SK probíhalo dvoufázově, v první fázi by SK prodiskutovala obecný 



základ žádosti a následně by si vyžádala materiály, které chce mít k dispozici k finální diskuzi 
a rozhodnutí ve druhé fázi. 
 
Kol. Ondračka se zeptal jaký je koncepční vztah webu uchazeč ke stránce přijímačky – 
současný stav webu je neutěšený a místy obsahuje dokonce zavádějící informace. 
 
Dr. Sluková se omluvila za chybné informace ohledně otevíraných oborů na tento rok, na vině 
je chyba v komunikaci, špatný soupis byl na webu dva dny, nyní už by mělo být vše 
v pořádku. Koncepčně: na webu uchazeč by měly být i informace, které ZS a referát nemají 
kapacitu, čas a kolikráte kvůli formátu hlavního webu ani možnost zpracovat, tj. také 
informace o životě na fakultě, různých soutěžích, akcích apod. Přičemž předkládané 
informace by měly být zpracované v atraktivnější a uživatelsky příjemnější formě (seznam 
oborů na stránkách referátu je kupř. v jednom velkém pdf souboru), zároveň nabízí 
zpracování prezentace jednotlivých ZS (které třeba nemají dostatečnou kapacitu, čas nebo 
dostatečně technicky zdatného člověka k vytvoření odpovídajícího dojmu) a prostor pro ně.  
 
Proděkan Špinka tlumočil stanovisko pana děkana: koordinace bude muset být efektivnější a 
zásadnější, protože chyby na příslušném webu se netýkají jen seznamu vypisovaných oborů, 
ale i informací o tom, jak probíhá studium (např. informace o povinné kontrole před zápisem 
do dalšího ročníku prostřednictvím indexu). Vedení se tak bude snažit např. o to, aby data o 
vypisovaných oborech byla provázána s databází oborů v SIS tak, aby se minimalizoval 
prostor pro chybu, aby se tedy příslušné formuláře nevyplňovaly dvakrát. Nelze předjímat, 
kdy se podaří je realizovat, koordinace mezi různými lokacemi dat ale bude muset být 
v každém případě silnější. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, zda z existence webu uchazeč plyne něco pro stránky kateder, které 
už kolikrát samostatné stránky pro uchazeče mají. 
 
Dr. Sluková odpověděla, že nárok na ZS by neměl být víceméně žádný, informace, které 
součást předává přijímacímu referátu, se předají dál, pokud by přitom některá ZS chtěla servis 
navíc, dostane jej. 
 
Kol. Píša k 1j), tedy k systematizaci účelových a prospěchových stipendií: minulý 
akademický rok se řešila novelizace stipendií za vynikající studijní výsledky, konkrétně 
možnost jejich přidělování i studentům prvních ročníků NMgr., nakonec bylo rozhodnuto, že 
těmto studentům sice příslušná stipendia udělována nebudou, ale že jim budou kompenzována 
novým programem – je tento program stále v plánu? 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že tento program v plánu je, vymýšlí se, není teď ale bohužel 
schopen představit žádné podrobnosti. 
 
Kol. Jirsa se zeptal, jak bude příští rok vypadat hodnocení pedagogické činnosti. 
 
Proděkan Špinka řekl, že výhradně elektronicky, probíhají přípravy, aby mohlo proběhnout 
v rozšířených variantách prostřednictvím speciálních otázek připojených k společnému 
základu a prostřednictvím otázek, které si budou moct naformulovat samy ZS. Rád by také 
umožnil hodnocení nejen jednotlivých předmětů, ale i celých studijních plánů. Nová aplikace 
je zatím v přípravě, všechno vypadá nadějně, evaluace v této podobě by snad mohly 
proběhnout už v lednu, mobilní evaluace prostřednictvím telefonů a tabletů pravděpodobně o 
semestr později. 



 
Kol. Pultrová se zeptala, jaké kroky se činí ke zvýšení podpory a motivace ak. pracovníků 
k účasti v grantových soutěžích, tj. 2b). 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že celý program byl prezentován na setkání se ZS, kde se dohodl 
systém podpory, především finanční, pro autory úspěšných grantových návrhů o jistém 
objemu peněz, myslí, že jde o 1,5 milionu Kč a víc. 
 
Kol. Pultrová se zeptala, o jakou finanční podporu se jedná. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že řešitel od fakulty dostane finanční příspěvek, byť nevelký – tento 
systém v podstatě funguje už v rámci UK, příspěvek od univerzity by se tak měl ještě zmnožit 
o fakultní příspěvek. Zajímavěji by měly být ohodnoceny žádosti o mezinárodní, evropské 
granty, podpora by mohla být v řádech desítek tisíc korun a podpořeny by mohly být i 
projekty, které v soutěži sice neuspějí, ale budou vyhodnoceny jako kvalitní a nadějné natolik, 
že by svou účast mohly zopakovat v dalších letech. Rád by také motivoval jednotlivé ZS 
k zapojení do grantových panelů tak, aby fakulta v každém měla své významné zastoupení. 
 
Kol. Pultrová řekla, že spousta akademických pracovníků fakulty podává granty za jiné 
instituce, bude tak finanční podpora dostatečná na to, aby se tak už nedělo? 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že tento problém naráží na současnou právní úpravu, kvůli které 
vedení de facto nemá jak zjistit, řeší-li někdo ze zaměstnanců grant na jiném pracovišti.  
 
Kol. Pultrová namítla, že to není jádro problému, jde o to, aby byla finanční motivace na 
fakultě srovnatelná s motivací na jiných pracovištích. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že by tomu tak být mělo. 
 
Kol. Vlček se zeptal, zda se chystá nějaká forma vyhodnocení propagace fakulty směrem k 
SŠ. 
 
Dr. Sluková odpověděla, že nic takového naplánovaného není. Za pozitivní zpětnou vazbu by 
se však dal považovat počet přístupů na web uchazeče, za poslední rok cca 80 000, měsíčně 
v průměru mezi pěti a šesti tisíci, a zájem o účast na letní škole, kdy poptávka zhruba 
devětkrát převyšovala nabídku fakulty. Zároveň se maximálně podporují akce přijímacího 
referátu, fakulta se účastní Gaudeamu, a to s odborným personálním nasazením, vytváří se 
propagační publikace a letáky, byla vyhlášena informační schůzka s prosbou o zapojení ZS, 
účast doposud přislíbilo sedmnáct základních součástí. 
 
Kol. Vlček se zeptal, zda se nepřipravuje dotazníkové šetření na dni otevřených dveří. 
 
Dr. Sluková odvětila, že ano, mimo to ve spolupráci s proděkanem Skarnitzlem připravuje 
základní materiál pro ZS, který stanovuje, co by jejich prezentace měly obsahovat. 
 
Usnesení č. 25: AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro 
akademický rok 2012/2013. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 



6. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK 
 
Proděkan Špinka připomněl, že daná novela již byla schválena senátem fakulty, nyní tak 
učinil i senát univerzity, ovšem se dvěma změnami doporučenými Legislativní komisí AS 
UK: jedna je vzhledem k datu projednání na AS UK zřejmá – datum účinnosti novely se 
posouvá na 1. 12. (z prvního dne akademického roku), druhá je zřejmá méně, v čl. 4. se mění 
formulace „podrobné podmínky“ přiznávání stipendií stanovuje svým opatřením děkan na 
„podrobnosti“, pravděpodobně proto, že opatření děkana podle LK nesmí stanovovat 
podmínky. Doposud AS UK nechtěl, aby se senát fakulty k legislativně technickým opatřením 
vyjadřoval, nyní však žádá jejich schválení. 
 
Usnesení č. 26: AS FF UK schvaluje návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií na FF 
UK. 
 
Hlasování: 22-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
7. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2011/2012 
 
Proděkan Špinka informoval o novém opatření rektora, které zvyšuje limity stipendií na UK: 
v rámci tohoto zvýšení byly zvýšeny i limity prospěchových stipendií, jejich výši se vzhledem 
k dlouhodobé strategii vedení snaží držet při dolní hranici, ta je nově stanovená na 10 400 Kč, 
návrh pak počítá s 10 500 Kč. 
 
Usnesení č. 27: AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky 
v akademickém roce 2011/2012. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 
 
Proděkan Skarnitzl uvedl, že podoba podmínek je standardní, došlo pouze k jedné větší změně 
v podmínkách obecných: na základě zkušeností z posledního přijímacího řízení (jeden 
uchazeč v době řízení prováděl vykopávky na Krétě) bude toto nově umožněno provést i 
formou videokonference, a to pouze v případech stáže, nebo jiného pobytu v zahraničí.  
 
Kol. Ondračka rozporoval přiloženou tabulku – u oboru religionistika je uvedeno, že je 
studován v kreditovém systému, není tomu tak a pravděpodobně ani nebude. 
 
Proděkan Skarnitzl řekl, že religionistika je jediným oborem, který v kreditovém systému 
není, pan děkan přitom požaduje, aby se do něj zapojila. Proděkan sám však o tomto procesu 
nemá aktuální informace. Požádal o zohlednění tohoto faktu při formulaci usnesení. 
 
Kol. Ondračka uvedl, že v září se všichni členové oborové rady vyslovili proti tomuto 
zapojení, následovalo jednání iniciované panem děkanem, jehož výsledkem bylo to, že se rada 
zavázala zapojení znovu zvážit. Výsledek nového projednání nelze předjímat. 
 
Kol. Pullmann požádal, zda by se v příštích letech nemohlo zvážit prodloužení termínu 
přijímacího řízení. Sám teď na svém pracovišti organizoval Bc., NMgr. i Ph.D. přijímací 
řízení, jejich termíny na sebe přitom navazovaly a inkriminované tři týdny tak byly dosti 
náročné. 



 
Proděkan Skarnitzl odpověděl, že v termínech je fakulta vázána rektorátním harmonogramem, 
nepamatuje si přesná data – podívá se na ně, každopádně se však snaží využívat jejich hranic. 
Jednotlivá řízení by se ale rozhodně neměla překrývat. 
 
Kol. Pullmann jej ubezpečil, že se nepřekrývají, delší termín by byl prostě mnohem 
pohodlnější. 
 
Kol. Píša se zeptal, zda bude vyhotoven překlad obecných a oborových podmínek do všech 
jazyků, ve kterých studium na fakultě probíhá. 
 
Proděkan Skarnitzl jej ujistil, že tomu tak bude. 
 
Usnesení č. 28: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 
pro akademický rok 2013/2014 a žádá vedení fakulty o úpravu seznamu oborů pro rok 
2013/2014 dle reálné situace. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
9. Hodnocení kreditového systému v rámci doktorského studia na FF UK v Praze 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že předloženým návrhem plní přání kolegů ze senátu, sám si však 
myslí, že na hlubší reflexi systému je příliš brzy, ta bude moci přijít až po proběhnutí celého 
jednoho cyklu studia s minimálně roční rezervou (vzhledem k počtu studentů ukončujícím ve 
standardní době studia), tedy ne po dvou, ale alespoň po čtyřech letech. Dále požádal, aby 
diskutující na systém nenahlíželi pouze prizmatem svého oboru, ale pokusili se zohlednit fakt, 
že na fakultě je studováno čtyřicet oborů, a byť pro některé zavedení kreditového systému 
nepřináší takřka žádnou přidanou hodnotu, některé oborové rady donutilo smysluplně 
fungovat. Hodnocení sestává z několika materiálů: ze zpětné vazby ze strany doktorandů, ZS 
a oborových rad a z formálního materiálu vzešlého z pravidelné kontroly akreditační komise, 
které se myšlenka kreditního systému velice líbila – jako jeden z nedostatků dokonce uvedla 
fakt, že se v něm nestudují všechny obory (v době kontroly před půl až tři čtvrtě rokem 
kreditní systém scházel u zhruba 14 oborů). Běžný provoz bohužel trpí nedostatky, ve 
spolupráci s novým vedoucím oddělení vědy intenzivně pracuje na odstranění těch, které se 
dají vyřešit poměrně rychle, jsou však i takové, které nejsou závislé na aktivitě vedení, totiž 
ty, které jsou spojené s elektronickým systémem, který není doktorskému studiu vůbec 
uzpůsoben. Modul pro Ph.D. studium je v přípravě, může se však stát, že implementován 
bude až za dva roky, prozatím se ve spolupráci s proděkanem Součkem snaží provádět 
vylepšení, která současný stav SIS umožňuje. Na závěr uvedl, že rád zodpoví dobře míněné 
otázky členů senátu k tomuto materiálu. 
 
Kol. Tichý řekl, že si nemyslí, že je načasování analýzy předčasné, vzpomíná si na bolestnou 
zkušenost přechodu bakalářského a magisterského studia na kreditní systém a myslí si, že 
měla být provedena už po prvním roce. V tomto ohledu mu v materiálu chybí analytická část, 
která by jasně rozebírala jednotlivé procesy systému a snažila se stanovit, co udělat, aby 
fungovaly lépe; kreditní systém vidí v podstatě jako systém kontroly studia, chybí mu přitom 
jasné vymezení toho, jak fakulta tuto kontrolu provádí, reflexe toho, jak se to daří, co 
pozitivního a negativního systém přináší pro studenty apod. Z rozhovorů s kolegy, kteří v něm 
studují, zjistil, že jim vadí především administrativně-procesní nedostatky a špatná 
informovanost o tom, jak se v systému pohybovat – toho, co, kým a jak má být kontrolováno. 



Diskuze o tomto by dle něj měla proběhnout co nejdříve, v minulých zápisech z jednání AS o 
ní nenašel zmínky. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že na rozdíl od Bc. a NMgr. studia univerzitní ani zákonné předpisy 
s doktorským kreditním systémem explicitně nepočítají, má tak zcela jinou váhu. Především 
jej však nikdy nevnímal primárně jako nástroj kontroly, nýbrž spíše jako nástroj nutící některé 
ZS definovat svou vizi doktorského studia a dát mu nějaký obsah. Obecné mantinely jsou 
přitom nastaveny relativně volně, určení kreditové dotace předmětů je na zodpovědnosti 
oborové rady.. 
 
Kol. Píša se zeptal, kolik mimořádných výjimek děkana bývá udělováno v případech studentů 
s menším než minimálním počtem kreditů k postupu do dalšího ročníku – větší počet žádostí 
by indikoval špatné nastavení systému. Dále poukázal na nespravedlivé stanovení tohoto 
počtu pro studenty kombinovaného studia, které je sice pětileté, ale minimální počet kreditů 
k postupu do dalšího ročníku je stanoven stejně jako v případě tříletého prezenčního studia, 
tedy 30. De facto jediný rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem je, že studenti 
kombinovaného studia nemají nárok na stipendium. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že se za celé dva roky nesetkal s tím, že by někdo nesplnil 
minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku, právě naopak, většina studentů jej 
překračuje přímo stachanovsky, kdyby měl tuto mez měnit, uvažoval by spíš o jejím zvýšení, 
než snížení.  
 
Kol. Píša se zeptal na rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že studenti kombinovaného na rozdíl od studentů prezenčního studia 
nejsou povinni splnit všechny kreditové povinnosti do konce třetího ročníku, což je jistá 
úleva. Neměl by problém ani se snížením inkriminovaného minimálního počtu kreditů, jen se 
ještě nesetkal s tím, že by to pro někoho byl problém. 
 
Kol. Tichý se zeptal, kdo kontroluje počet kreditů – referentka oddělení vědy? 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že referentka vyhotoví výpis, který je následně součástí 
podkladů pro oborovou radu k ISP. 
 
Kol. Tichý se otázal, zda tedy nikdo neměl menší než minimální počet kreditů. 
 
Proděkan Šedivý odvětil, že se tak nestalo v případě minimálního počtu pro postup do dalšího 
ročníku, stává se však, že studenti nemají dostatek kreditů před obhajobou. 
 
Kol. Píšová se zeptala, zda tedy referentka provádí kontrolu plnění jak studijního plánu, tak 
počtu kreditů. 
  
Proděkan Šedivý řekl, že kontrola probíhá v rámci hodnocení plnění ISP, podepsán je pod ní 
předseda oborové rady, referentka k této kontrole předává výpis splněných kreditů. 
 
Kol. Jirsa uvítal ochotu proděkana Šedivého o systému diskutovat a měnit jej, i když je podle 
názoru proděkana na zásadnější hodnocení příliš brzy. Přijde mu však zvláštní závěr 6), který 
říká, že kreditní systém má na doktorské studium celkově pozitivní dopad – reflexe studentů a 
oborových rad vyznívají přitom spíše negativně. Není si také jist tím, jestli má vedení jasně 



vyjasněný vztah mezi ISP a kreditním systémem, přijde mu, že se v mnoha důležitých 
ohledech popírají, vzhledem k tomu, že FF dlouho proklamuje vůli být elitním pracovištěm, 
mu přijde kreditní systém problematický, protože jej nejsnáze plní studenti soustředící se 
pouze na formální nároky (což se možná projevuje i v tom, že minimální počet 30 kreditů 
nebyl pro nikoho problém). 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že chtěl, aby studenti začali psát práce, účastnili se konferencí 
apod., což považuje za přidanou hodnotu kreditního systému, který navíc nabízí velice zběžný 
a přibližný srovnávací náhled na to, jak si v různých ohledech jednotlivé ZS stojí. Paradoxně 
se ukazuje, že z hlediska formálnosti studia nejsou až takovým problémem kredity, ale 
nefunkčnost některých oborových rad. 
  
Kol. Jirsa odvětil, že v tom případě fakultu čeká mnoho práce na tom, aby konkrétní podoby 
systému více odpovídaly postgraduálnímu studiu.  
 
Kol. Píšová upozornila, že by diskuze měla probíhat na dvou úrovních, jednak na rovině 
předkládané zprávy, jednak fungování doktorského studia v kreditovém systému jako 
takového. Co se týče hodnotící zprávy samotné, domnívá se, že AS v tuto chvíli nemá 
dostatek materiálu k tomu, aby se k ní mohl zodpovědně vyjádřit. Předložený dotazník pro 
studenty nemá vzhledem k nízkému počtu respondentů vypovídací hodnotu a zmiňovaná 
zpětná vazba oborových rad k dispozici dána nebyla. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že odpovědi oborových rad přicházely mailem většinou 
v podobě několika bodů, nejedná se o žádné ucelené, propracované reflexe, žádný 
významnější podmět při zpracování zprávy přitom zmínit nezapomněl. 
 
Kol. Ondračka uvedl, že má podobný problém jako kol. Píšová, na základě předložených 
materiálů není schopen posoudit stav doktorského studia v kreditovém systému, rád by měl 
k dispozici alespoň ony zprávy oborových rad, ať už mají jakoukoliv formu. 
 
Proděkan Šedivý odvětil, že zprávy k dispozici má, příslušných oborových rad se zeptá, zda 
souhlasí s jejich zveřejněním a v kladném případě by je dal k dispozici. 
 
Kol. Píša ocenil pružnost oddělení vědy, co se týče korekce jednotlivých kreditových 
ohodnocení, konkrétně odstranění povinné grantové žádosti a její přesunutí do volitelné části. 
Rád by věděl, do jaké míry je teď možné modifikovat i další položky, které nebyly nastaveny 
úplně šťastně, např. výuka je ohodnocena relativně nízkým počtem kreditů, na druhou stranu 
za účast na přednášce zahraničního hosta jsou dva kredity; stále jde získávat kredity čistě 
formálním žádostmi o grant; je otázkou, proč je odevzdání dizertační práce ohodnoceno 40 
kredity a doktorská zkouška přitom není zohledněna vůbec. Lze modifikaci např. těchto bodů 
provést už teď, nebo je třeba čekat na reakreditaci? 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že vedení fakulty o kreditové dotaci na jednotlivých oborech 
nerozhoduje, vyhotovilo pouze doporučení a obecný vzor pro oborové rady. Jsou pak obory, 
které svou svobodu při formování studia využily a takové, které prostě převzaly předložený 
vzor. Kdyby si oborová rada nějakou změnu přála, bude jí vyhověno, zároveň by se však 
přimlouval za to, aby se po dvou letech najednou neměnila celá podoba studia, byl by rád, 
kdyby byla zachována jistá kontinuita, už proto, aby se studenti v pravidlech svého studia 
vyznali. 
 



Kol. Píša řekl, že s razantními změnami také nesouhlasí, na druhou stranu mu nepřijde 
optimální čekat osm let na reakreditaci proto, aby mohly být provedeny opravy, se kterými 
vlastně všichni souhlasí. 
 
Proděkan Šedivý s ním souhlasil, dodal však, že iniciativa musí vzejít z té které oborové rady. 
 
Kol. Tichý uvedl, že prezentované problémy jsou dle něj dobrým příkladem chybějící analýzy 
hodnocení kreditové dotace, která je sice na zodpovědnosti oborové rady, ta však systém 
dostala shora a měl by jí tak být poskytnut co největší možný servis, třeba i v podobě 
detailního zamyšlení se nad obecným vzorem. Ze zprávy se také dozvěděl, že negativní 
hodnocení studentů platí především administrativní zátěž a špatnou komunikaci, možná by 
nebylo špatné provést analýzu toho, co to vlastně znamená a jak tyto minimalizovat. 
 
Kol. Pullmann řekl, že se o systému mluví především tak, že slouží k vytváření tlaku na 
studenty, on sám z perspektivy ředitele jej však vidí spíše jako nástroj tlaku na oborové rady. 
Ve starším systému u nich bylo např. běžné, že někteří školitelé chránili slabší studenty, kvůli 
novému systému je toto mnohem obtížnější, protože kreditový systém vede k většímu zájmu o 
jednotlivé doktorandy. V této souvislosti by jej zajímalo, zda nejsou k dispozici další nástroje 
na zintenzivnění práce oborových rad. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že si myslí, že existuje řada nástrojů, které by nějakým 
způsobem mohly pomoct práci oborových rad zprůhlednit a zintenzivnit – řada z nich 
například nyní nepořizuje ze svých jednání zápisy. Obecně však platí, že nadřazené předpisy 
dávají radám až překvapivě velkou sílu. 
 
Kol. Píšová se dotázala, zda zavedení zmiňovaného doktorského modulu pro SIS může trvat 
skutečně až dva roky a zda to tedy znamená, že do té doby není možné alespoň dílčím 
způsobem SIS pro doktorandy modifikovat. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že úprava SIS v tomto směru má jak technické, tak kapacitní 
limity, nyní nemůže říct, co všechno půjde zlepšit, věc však řeší s proděkanem Součkem. 
 
Kol. Tichý přidal, že po zkoumání inkriminovaného modulu a rozhovoru s rektorátem by byl 
poněkud optimističtější, myslí si, že jeho implementace by se mohla podařit už příští rok. SIS 
má své technické limity, nelze např. úplně volně otevřít zápis – kdyby se ale například 
vědeckovýzkumné aktivity zapisovaly automaticky, mohlo by se dojít k tomu, že jej není 
třeba provádět vůbec. 
 
Kol. Weingartová znovu připomenula nedostatečnou informovanost, v rámci svého studia na 
tento problém naráží znovu a znovu – o přesunutí grantové žádosti do volitelné části se 
například dozvěděla úplně náhodou, vedoucí oborové rady o tom ani nevěděla. Tyto problémy 
by se přitom daly poměrně snadno vyřešit sepsáním vstřícného informačního materiálu. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že neinformovanost předsedkyně rady je její chybou, o přesunutí 
grantové žádosti informována byla, a to jak mailem, tak na setkání oborových rad, kde si 
navíc každý může odnést příslušnou prezentaci s sebou. Ve spolupráci s dr. Kovářovou 
takový materiál vskutku vytváří, měl by být hotový v průběhu letošního roku. 
 



Kol. Tichý uvedl, že na stránkách oddělení vědy našel praktické informace přehledně 
seřazené v konkrétních bodech – to mu přijde skvělé, zároveň mu však přijde škoda, že 
takový materiál není součástí předložené zprávy. 
 
Kol. Weingartová namítla, že problémem jsou také nejasnosti, se kterými materiál nepomůže, 
spousta záležitostí je příliš nekonkrétních – dodnes třeba neví, jak si má v rámci 
elektronického zápisu zapsat projekt, o jehož kterém stále není rozhodnuto. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že neví, jak se věci mají na ZS kol. Weingartové, řada oborů však na 
setkání se studenty prvních ročníků tato pravidla vysvětluje. 
 
Kol. Weingartová odvětila, že nejde o problém informovanosti, ale o nedostatečnou 
podrobnost pravidel. 
 
Mgr. J. Bárta odpověděl, že příslušné materiály jsou z velké většiny na webu, byť místy ne 
nejpřehledněji, předpisy však nemohou specifikovat všechny možné situace, je třeba je 
interpretovat, to má být úkol oborové rady. 
 
Proděkan Šedivý dodal, že kvůli velikosti oborů nemůže být obecně ošetřeno např. to, kdo 
zapisuje do SIS, konkrétní představa o těchto záležitostech tak musí ležet na bedrech oborové 
rady. 
 
Dr. Kovářová uvedla, že má na starosti příslušný web, snaží se jej zjednodušovat, měl by tam 
být zmiňovaný informační materiál, kontaktní osoby apod. Lze tam najít i kontakt na ni 
samotnou, bude jenom ráda, poskytnou-li jí studenti a akademičtí pracovníci jakoukoli 
zpětnou vazbu. 
 
Kol. Tichý řekl, že problém určení toho, kdo bude zapisovat do SIS, se obtížně řešil už 
v případě bakalářského a magisterského studia, nakonec se stanovila odpovědnost vedoucího 
ZS za jmenování příslušného zaměstnance. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že přesně takhle je systém nastaven i v případě doktorského 
studia, zodpovědnost má ale vedoucí oborové rady. 
 
Kol. Tichý se zeptal, zda pak není na místě začít postihovat ZS, které stále nikoho takového 
nebyly schopny určit. 
 
Proděkan Šedivý odvětil, že na velké většině ZS systém funguje, je-li však tato věc 
pociťována jako větší problém, nechá znovu prověřit, kde se tak ještě nestalo, a pokusí se 
zjednat nápravu. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, zda by v tuto chvíli nebylo rozumnější materiál stáhnout a počkat na 
zveřejnění zpětné vazby oborových rad – sám se v dané chvíli k materiálu úplně vyjadřovat 
nechce, měl by radši k dispozici úplnější soubor informací. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že materiál stahovat nebude, a ujistil, že vyjádření oborových rad 
budou k dispozici později. 
 
Kol. Ondračka namítl, že nebudou k dispozici při rozhodování. 
 



Kol. Píšová navrhla následující usnesení: „AS FF UK žádá vedení fakulty, aby na základě 
důkladnější analýzy stávajícího stavu provedlo modifikaci doktorského studijního programu v 
kreditním systému.“ 
 
Proděkan Šedivý se obrátil na kol. Píšovou, aby si uvědomila následky plynoucí z tohoto 
návrhu usnesení a zvážila jeho stažení. 
 
Kol. Píšová uvedla, že důvody ke stažení návrhu usnesení nevidí. 
 
Kol. Jirsa navrhl následující usnesení jako protinávrh: „AS FF UK považuje na základě 
proběhnuvší diskuze předloženou zprávou za nedostatečnou k hodnocení kreditového 
systému.“ 
 
Usnesení č. 29: AS FF UK považuje na základě proběhnuvší diskuze předloženou zprávou 
za nedostatečnou k hodnocení kreditového systému. 
 
Hlasování: 16-0-4, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Sládek uvedl, že v případě, že došlo k přijetí protinávrhu, není hlasování o původním 
návrhu nutné, a zeptal se, zda chce kol. Píšová svůj návrh nyní formulovat jako návrh dalšího 
usnesení. 
 
Kol. Píšová navrhla usnesení znovu. 
 
Návrh usnesení: AS FF UK žádá vedení fakulty, aby na základě důkladnější analýzy 
stávajícího stavu provedlo modifikaci doktorského studijního programu v kreditním systému. 
 
Hlasování: 8-2-10, usnesení nebylo přijato. 
 
10. Různé 
 
Kol. Pultrová pozvala všechny přítomné na pondělní den latiny, akce je sice primárně určená 
pro gymnazisty, zváni jsou ale rovněž všichni členové akademické obce. 
 
Kol. Sládek poděkoval přítomným za pozornost. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne 13. 12. 2012 


