
Zápis z 5. zasedání AS FF UK 13. 12. 2012 
 
Přítomni: R. Buben, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, L. Ondračka, Z. Podaná, L. Pultrová, J. 
Sládek, O. Tichý, O. Dufek, J. Jehlička, E. Kočišová, J. Lukavská, D. Pavlorek, E. Petiška, J. 
Pilip, P. Píša, M. Vlček, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, S. Binková, P. Machač, M. Pullmann, L. Šulová, P. Zemánek, J. 
Žemlička, A. Bouzková, J. Gruber, S. Janota, I. Píšová, L. Weingartová 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., prof. PhDr. Ivan 
Šedivý, CSc., doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Filip Malý, Mgr. Katka Volná 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 4. zasedání AS FF UK 
 
 3. Změna Podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 
 
 4. Změna Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 
2013/2014 
 
 5. Návrhy novelizací vnitřních předpisů UK 
 
 6. Studentské evaluace na FF UK 
 
 7. Novela zákona o vysokých školách 
 
 8. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že program byl standardně součástí pozvánky na 
zasedání. 
 
Hlasování: 18-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 4. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu přišla připomínka jedna, byla plně zapracována. 
 
Hlasování: 16-0-2, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Změna Podmínek přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2013/2014 
 
Pan děkan řekl, že jde o doplnění materiálu o obor Učitelství češtiny jako cizího jazyka, až 
nyní tak činí proto, že pracoviště vypracovává novou akreditaci oboru a předpokládalo, že se 



stihne schválit. Materiál jim však byl po projednání ve Studijní komisi vrácen k přepracování 
a hrozí tak, že tento obor nebude vypsán vůbec. Navrhuje proto vypsat obor ve stávající 
podobě, v podobě nové by měl být vypsán příští rok. 
 
Usnesení č. 30: AS FF UK schvaluje změnu Podmínek přijímacího řízení na FF UK pro 
akademický rok 2013/2014. 
 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Změna Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014 
 
Pan děkan uvedl, že se jedná o doplnění o obor Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky, 
který nebyl součástí podmínek schválených na minulém zasedání proto, že oborová rada dva 
měsíce nereagovala na výzvy tázající se jich, zda chtějí, nebo nechtějí obor vypsat. Ozvala se 
až poté, co zjistila, že už byl materiál schválen Akademickým senátem. Pan děkan chvíli 
zvažoval obor nevypsat, nechtěl však trestat jeho studenty. 
 
Kol. Chromý se zeptal, zda vedení uvažuje o změně vedení oborové rady. 
 
Pan děkan odpověděl, že oborovou radu může de facto změnit pouze oborová rada: její členy 
jmenuje a odvolává rektor. S nefunkčními radami se snaží něco dělat, z výše uvedeného 
důvodu jde ale o komplikovaný proces, který většinou trvá několik let, kdy se postupně 
obměňují její jednotliví členové. 
 
Kol. Pavlorek se otázal, zda je oborová rada vůbec funkční, vzhledem k tomu, že zodpovídá 
za doktorské studium je pak otázkou, zda má smysl takové studium vypisovat. 
 
Pan děkan řekl, že tato otázka souvisí se stavem české orientalistiky vůbec, který je, bohužel, 
poměrně tristní. Nemyslí si však, že by se mu mohlo pomoct tím, že se nevypíše jeden 
z orientalistických oborů, sám se snaží být optimistický a doufá, že se v doktorském studiu 
objeví někdo, kdo přispěje k zlepšení tohoto stavu. Zajímá-li senát toto téma, je ochoten 
v lednu, nebo v únoru zařadit jako bod jednání diskuzi o fungování oborových rad a o 
doktorském studiu vůbec. Obor by teď ale vypsal. 
 
Usnesení č. 31: AS FF UK schvaluje změnu Podmínek přijímacího řízení do doktorského 
studia pro akademický rok 2013/2014. 
 
Hlasování: 18-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
5. Návrhy novelizací vnitřních předpisů UK 
 
Kol. Chromý řekl, že předkládané návrhy dostali předsedové všech fakultních senátů, ty je 
pak mohou připomínkovat do 4. ledna. O jejich představení požádal kol. Zajíčka, který je 
zároveň členem senátu univerzity. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že se jedná o čtyři změny: o změnu Statutu UK, o změnu přílohy 10 
tohoto statutu s logotypy pečetě UK, o změnu zásad jejího užívání a o změnu Stipendijního 
řádu UK. Změna stipendijního řádu je motivována zavedením výzkumného stipendia, které by 
mělo dosahovat až 120 tisíc Kč, kvůli čemuž se musí provést dílčí úpravy SŘ. Část Statutu 
UK se mění kvůli iniciativě FF, nově se explikuje, co znamená porušení dobrého jména 



univerzity, o kteroužto úpravu fakulta usilovala v rámci návrhu svého disciplinárního řádu. 
Tato změna je doplněna o zřízení nového předpisu, etického kodexu univerzity. Proti čemuž 
se už ale vyslovila právnická fakulta a vzhledem k jejímu zastoupení v legislativních orgánech 
UK bude schválení kodexu problematické. Příloha deset původně obsahovala tři verze pečetě 
univerzity, klasickou, tutéž převedenou do vektorů a pečeť zlehčenou a převedenou do 
vektorů, nově by měla přibýt verze čtvrtá, která je zlehčena užitím jiného fontu na okraji 
pečeti. Prorektor Šobr v předkládací zprávě dále mluví o dvou návrzích, dle prvního by každá 
fakulta měla mít své logo sladěno s logem univerzity, zcela však chybí kritéria 
rozhodnutelnosti tohoto požadavku. Druhý stratifikuje používání jednotlivých logotypů: první 
by nově mohl používat pouze rektor při zvláště slavnostních příležitostech, druhý by mohla 
užívat pouze univerzita v případě diplomů apod., třetí fakulta v případě knih apod. a čtvrtý 
fakulta ve zbylých případech. Návrh by pro FF znamenal nenulové náklady na změnu pečetě 
na webových stránkách, propagačních materiálech atd.  
 
Kol. Pavlorek se zeptal, zda změna statutu znamená konec snahy o změnu DŘ UK a potažmo 
DŘ FF. 
 
Pan děkan odpověděl, že jde o návrh řešení představený rektorátem, který fakulta 
akceptovala. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, zda vedení fakulty jednalo s vedením UK o tom, je-li fakultní logo 
v souladu s pečetí univerzity. 
 
Pan děkan řekl, že doposud ne, v den zasedání však plánoval poslat vyjádření prorektoru 
Šobrovi, návrh připomínkoval proděkan Gregor. Jednání proběhnou pravděpodobně na 
začátku ledna. 
 
Kol. Dufek se zeptal, zda by mohlo vedení tlumočit svůj názor, není-li tajný. 
 
Pan děkan odpověděl, že tento nelze vyjádřit v jedné větě: materiál je nyní v rámci fakulty 
připomínkován asi na deseti místech. Nemyslí si, že je návrh úplně špatný, rozhodně je 
akceptovatelný, problémy vidí právě především v otázce sladěnosti log fakult a pečetě. 
 
Proděkan Gregor řekl, že nabyl dojmu, že univerzita sbírá připomínky k materiálu na dvou 
nezávislých liniích, jednou je vyjadřování ke změně statutu UK, kterou dostal k dispozici 
senát, druhou jsou připomínky k manuálu k této změně, o něž byla oslovena  fakulta. 
Proděkan nemá problémy s prvním materiálem, připomínkoval však druhý. 
 
Mgr. Volná se zeptala, zda by nebyl senát ochoten chopit se příležitosti, kdy se mění 
stipendijní předpisy, a přijmout usnesení, které by deklarovalo vůli vyvázat se z povinnosti 
přidělování prospěchových stipendií. Je to dlouhodobá politika fakulty a vysokoškolský zákon 
takovou povinnost neukládá. 
 
Kol. Zajíček řekl, že Legislativní komise AS UK považuje připomínky nezasahující do rámce 
diskutovaného návrhu za irelevantní. 
 
Kol. Chromý přidal, že dle jeho zkušeností a informací, takovou změnu za současného vedení 
komise taktéž nepovažuje za prosaditelnou. 
 



Kol. Volná řekla, že jí šlo pouze o vyjádření vůle senátu, která by třeba mohla být vzata 
v potaz, až bude legislativní komise fungovat v jiném složení. 
 
Proděkan Gregor uvedl, že v manuálu, který má k dispozici, jsou formulována následující 
čtyři kritéria sladěnosti s pečetí: kruhový tvar, barevnost, písmo a velikost. Vzhledem k tomu, 
že ale chybí prováděcí předpis, lze o tomto bodu dost dobře jednat. 
 
Kol. Chromý řekl, že na něj změna užití pečeti působí trochu jako snaha pana prorektora 
vykázat nějakou práci. Ohledně prospěchových stipendií je ochoten poslat na rektorát dopis 
vyjadřující vůli nemít prospěchová stipendia jako povinná, bude-li v tomto ohledu konsensus. 
 
Usnesení č. 32: AS FF UK nesouhlasí s předloženou stratifikací užití logotypů pečetě UK. 
Návrh vytváří fakultám skryté náklady, aniž by představoval odpovídající přínos. 
 
Hlasování: 16-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 33: AS FF UK konstatuje, že pro kvalifikované připomínkování Změny Statutu 
UK, konkrétně bodu 10 tohoto návrhu, by bylo třeba předložit analýzu toho, zda 
a proč současná loga jednotlivých fakult novelizovanému předpisu vyhovují, 
či nikoli. 
 
Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Studentské evaluace na FF UK 
 
Pan děkan uvedl, že se změn v evaluacích chystá více, vzhledem k tomu, že jde celkově o 
změnu strukturální, považoval za nutné prodiskutovat ji na plénu senátu. 
 
Proděkan Špinka uvedl, že vše podstatné bylo k dispozici v předloženém materiálu, bude 
proto stručný: jedná se o změnu podoby elektronických evaluací, a to o změnu jak 
v dodavateli, tak v jejich podobě. Jedním z motivů je zkrácení centrálně distribuované části na 
sedm navržených otázek, k níž budou moci ZS i pedagogové přidávat vlastní otázky. Hodně 
záleží na tom, chce-li fakulta pojímat evaluace jako empirické šetření, nebo jako podnět pro 
rozšíření komunikace mezi akademickou obcí – sám se přiklání k druhé variantě. Je zřejmé, 
že dosavadní legislativní zakotvení v rámci sdělení proděkana je nedostatečné, nechtěl však 
fixovat jejich podobu teď, když stále není hotová. Plánuje však jejich zakotvení 
prostřednictvím opatření děkana, před kterým by ještě měla proběhnout diskuze na všech 
relevantních fórech, jako je AS, evaluační komise, atd., rád by provedl i krátké dotazníkové 
šetření mezi studenty a pedagogy. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce evaluační komise. 
 
Kol. Sládek řekl, že EK materiál vítá, dostala jej však poměrně nečekaně a na vyjádření měla 
pouze několik dní. Její připomínky snad lze shrnout následovně: evaluace nemají zcela jasný 
cíl, účel, který mají plnit pro studenty, učitele, vedení ZS a fakulty a EK si není jista, zda 
vůbec v současné podobě mohou něco přinést aspoň jedné z těchto skupin. Studentské 
evaluace jsou bezpochyby dobrým nápadem, bylo by však dobré více se zamyslet nad tím, jak 
koncipovat předkládané otázky, jak využít možností jejich elektronické formy a jak více 
zainteresovat jejich aktéry. 
 



Kol. Buben představil dvě připomínky: první je dána specifičností studentů jeho ústavu, kteří 
se obávají, že hodnocení není anonymní, a to až tak, že je tímto strachem patrně ovlivněna 
jejich účast. Tato obava se jim poněkud paranoidně potvrzuje tím, že jsou žádáni o účast, 
pokud dotazníky do jistého data nevyplnili. Nešlo by proto nějak viditelně zopakovat, že jsou 
evaluace anonymní? Za druhé požádal, zda by nebylo možné jasně a viditelně říct, k čemu 
přesně mají šetření sloužit a jak je jich využíváno. 
 
Kol. Tichý upozornil, že všechny tyto body jsou k dispozici jako součást často kladených 
otázek k evaluacím, uznává však, že by nebylo od věci komunikovat je více. 
 
Proděkan Špinka poděkoval za zpětnou vazbu, obavy a očekávání spjaté s evaluacemi chápe, 
přislíbil přitom intenzivnější propagaci těchto a podobných informací s evaluacemi spjatých. 
Snaží se o maximální anonymitu, zároveň je však třeba zajistit, aby nebylo možné vyplnit 
dotazník dvakrát: problém se řeší tím, že se o respondentovi uchovává jediný údaj, a to že 
odpověděl. Tento fakt je ale rozpojen od konkrétního hodnocení, proto fakulta ví, kdo 
odpovídal a kdo ne, ale nic víc. 
 
Kol. Zajíček upozornil, že striktně vzato není ve věci elektronických evaluací ztráta 
anonymity zcela vyloučená nikdy, vždy je pouze otázkou práce, který je dostatečně schopný 
člověk ochoten investovat. Že se tak stane, však není příliš reálné. 
 
Kol. Tichý dodal, že takový člověk musí buď mít přístup k databázi, nebo by je musel umět 
získat. Riziko je dle něj tak nízké, že je možné jej zanedbat, rozhodně je nižší než v případě 
evaluací listinných. 
 
Proděkan Špinka s ním souhlasil – anonymita je v případě elektronických dotazníků mnohem 
větší než v případě listinných, byť není stoprocentní. 
 
Kol. Píša uvedl, že toto téma považuje za irelevantní – hypotetická námaha osoby, která by se 
snažila dostat neanonymnímu hodnocení, by daleko přesahovala hodnotu, kterou by na 
základě toho získala. Dále se zeptal pana děkana, jaká by měla být optimální role evaluační 
komise v procesu studentských evaluací. 
 
Pan děkan řekl, že je třeba zintenzivnit komunikaci vedení a evaluační komise, zápis z jednání 
EK 25. října na příklad dostal až 2. prosince, situace však nebyla ideální ani na druhé straně. 
Nyní bude třeba stihnout uspokojivě prodiskutovat evaluace v lednu. Roli komise vidí 
především v dalších evaluačních aktivitách, tak jak byly nastíněny závěrečnou zprávu minulé 
komise pod vedením doc. Zemánka, to znamená ve vypracování možností provedení evaluací 
vědy, výzkumu, pracovního výkonu, spolupráce se zahraničím atd. Na ty se fakulta připravuje 
už dva roky a evaluační komise by se jimi měla zabývat především v jarním semestru. 
 
Proděkan Špinka doplnil, že o projednávání studentských evaluací v lednu už hovořil s dr. 
Strouhalem, předsedou komise, na věci se shodli, stejně jako na tom, že prioritou komise jsou 
evaluace institucionální. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, jak má být dosaženo všech proklamovaných cílů studentských 
evaluací, nedovede si představit, jak bude dohromady fungovat třeba zpětná vazba studentů, 
pedagogů a absolventů. Dále vyjádřil obavu, aby kvůli možnosti formulování vlastních otázek 
jednotlivé dotazníky nesestávaly z příliš mnoha otázek a nakonec se zeptal, zda bude 
komunikace s absolventy koordinována s dr. Slukovou, zodpovědnou za propagaci fakulty. 



 
Proděkan Špinka odpověděl, že má jít o představení toho, co všechno by nová aplikace měla 
umožňovat. Bude možné pokládat skupiny otázek, které budou směřovat k různým skupinám 
osob, ještě se uvidí, jak bude fungovat jejich konečná podoba. Zpětnou vazbu od pedagogů by 
se však pokusil získat již během zimních evaluací. Obecně si myslí, že je dobré kompenzovat 
asymetrie komunikace na různých úrovních, jako je vedení fakulty-vedení ZS, vedení ZS-
pedagog, pedagog-student anonymní zpětnou vazbou. Je přitom zřejmé, že pro různé 
komunikace bude třeba zvolit jiný rytmus, jedna věc je evaluace výuky po semestrech, druhá 
jednorázové šetření mezi absolventy atd. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, jak budou rozděleny kompetence. Myslí, že by bylo dobré, aby 
komunikace s absolventy probíhala z jednoho bodu. 
 
Proděkan Špinka ujistil, že v těchto případech bude spolupracovat se dr. Slukovou. 
 
Kol. Ondračka řekl, že mu připomínky evaluační komise ve většině případů přišly irelevantní 
a míjející ducha pokládaných otázek. Možnost doplnění dotazníku mu na příklad přijde jako 
skvělý nástroj zlepšení zpětné vazby pro pedagogy, sám o něm uvažoval – bude tato možnost 
k dispozici už během zimních evaluací? 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že možná ano, ale pouze v omezené variantě, aplikace už je sice 
hotová, nyní se ale ladí a testuje, v době spuštění nebude s dostatečným předstihem jisté, že 
bude fungovat a netroufne si tak tuto možnost nabídnout všem pedagogům a ZS, byť tak 
původně učinit chtěl. Nyní zvažuje nabídnutí vybrané testovací skupině pedagogů. 
 
Kol. Tichý řekl, že souhlasí s tím, aby byla před masovým nasazením otestována na menším 
vzorku. 
 
Kol. Chromý uvedl, že se mu idea možnosti doplnění vlastních otázek líbí, bojí se však jejich 
případného příliš velkého počtu, který by značně snížil validitu šetření. 
 
Proděkan Špinka řekl, že chce ve formulaci těchto otázek zachovat co největší volnost, 
zároveň však bude třeba stanovit jisté limity - vedoucí ZS by měl patrně mít jistou možnost 
zasáhnout do jejich počtu i znění. Zároveň by chtěl, aby společná část fungovala do jisté míry 
samostatně, jednotlivé oddíly by měly být odděleny i graficky. 
 
Kol. Tichý dodal, že by nemělo jít jen o pilotáž technickou, ale především procesní, mělo by 
se zjistit, kdo by měl vůbec zájem pokládat své otázky, jak při tom postupovat, ideálně by měl 
na základě tohoto testování vzniknout jakýsi manuál. 
 
Kol. Dufek se zeptal, zda by nebylo lepší dát celý dotazník k dispozici až po skončení 
semestru včetně zkouškového období, do hodnocení by pak studenti mohlo zahrnout i 
atestaci, má-li být navíc rozpojené datum konání společné a doplňující části, má obavy o 
návratnost druhé. 
 
Proděkan Špinka řekl, že otázka toho, kdy hodnocení konat, je složitá, nakonec si však myslí, 
že je lepší umožnit dobrovolnou část odpojit. Kdyby se posunul termín celé evaluace, patrně 
by klesla celková návratnost, FF je navíc specifická tím, že studenti mohou skládat atestace i 
v dalším akademickém roce, přesunutím na příliš vzdálený termín pak šetření ztrácí na 
hodnotě. Výhodou testování během zkouškového období je navíc možná reakce vyučujících u 



dvousemestrálních kurzů. Nemá však na věc jednoznačný názor, myslí si, že konečné 
stanovisko je věcí diskuze. 
 
Kol. Tichý přidal, že zprávy mapující návratnost evaluací na amerických univerzitách jasně 
doporučují provádět šetření spíše před atestací. Doplňující otázky pak dle něj mají především 
signální funkci (uvažoval by i o tom formulovat je jako čistě textové), očekává potom 
především nespokojené reakce na atestaci, které dle něj přijdou v každém případě, v této části 
tak dle něj o návratnost příliš nejde. 
 
Proděkan Špinka doplnil, že přinejmenším poslední otázka by měla být textová a formulovaná 
tak, aby vyšly najevo diskrepance mezi tím, jak předmět vypadal a jak vypadat měl. 
 
Kol. Dufek řekl, že v takovém případě si také myslí, že je lepší evaluovat v tom termínu, který 
je navržen. 
 
Kol. Tichý uvedl, že ze zprávy a zápisu evaluační komise dospěl k dojmu, že vznikly dva 
disparátní názory na to, co evaluacemi fakulta sleduje – výstupem z jednání senátu by tak 
mohla být právě pomoc při formulaci toho, co by mělo být jejich cílem. Dle něj by jím neměl 
být výzkum toho, jak na fakultě probíhá výuka, ale spíše hledání jejích problémů. Některé 
z otázek jsou přitom korelační: některé mají zjistit, zda jsou náročnější kurzy hodnoceny hůře, 
ukázalo se přitom, že spíše ne, některé slouží k tomu, aby se zjistilo, zda studenti, kteří na 
kurz nechodili, jej hodnotí hůře, znovu se přitom zjistilo, že tomu tak spíše není. Byl by pro 
úplnou eliminaci korelačních otázek a větší soustředění na zpětnou vazbu při zachovávání co 
nejmenšího celkového počtu. 
 
Kol. Sládek uvedl, že sám za sebe by se také přikláněl k co nejmenšímu počtu otázek, 
nevadila by mu ani jedna hlavní otázka zjišťující jednoduše respondentovu spokojenost s 
kurzem. Otevřené samozřejmě je, jestli by taková forma uspokojila všechny. Nezávisle na 
tom mu ale přijde, že je v dotazníku příliš mnoho otázek a některé z nich jsou přitom 
zbytečné, snažíme-li se jeho prostřednictvím především hledat problémy. Jiné, jako třeba ta, 
která se ptá po překryvu předmětů, zase vzbuzují pochybnosti o tom, zda mohou vůbec něco 
říct. 
 
Kol. Tichý odpověděl, že tato otázka je součástí dotazníku, protože studijní komise hledá 
další prostředky, jak se dozvědět více informací o předkládaném materiálu, tak by mohla 
posloužit i otázka ve formě líbí/nelíbí, tato je ale konkrétnější a vztahuje se spíše ke 
studijnímu plánu než ke konkrétnímu předmětu. Ukáže-li se jako nepotřebná, tj. neukáže-li se 
jejím prostřednictvím, dejme tomu během roku, může být zrušena.  
 
Proděkan Špinka dodal, že souhlasí s kol. Tichým, tato otázka má sloužit signálně, možná 
není nejlépe naformulována, obecně by však nová aplikace mohla být nástrojem, jehož 
prostřednictvím se SK může ptát kupř. na konstrukce studijních plánů. Vždy je přitom třeba 
mít na paměti, že výsledky samy o sobě nepředstavují konečné odpovědi, jsou daty, která 
musí být interpretována. 
 
Kol. Pavlorek řekl, že pro nastavení motivace studentů, která je klíčová, by mohlo pomoct 
vyjasnit vazbu student-předmět, a to nabídnutím reflexe předmětu v kontextu studijního 
plánu. 
 



Proděkan Špinka uvedl, že cílem evaluací má být reflexe vypsaných kurzů a nepřímo potom i 
to, jak by měla výuka vypadat. Tři otázky ankety se nakonec ptají po předmětu a jen jedna po 
pedagogovi. Chtěl by motivovat ZS k tomu, aby k evaluacím přihlíželi více, doufá, že k tomu 
přispěje i proklamovaná možnost tvorby vlastních otázek.  
 
Kol. Chromý se zeptal, zda by nebylo lepší nahradit otázku po překryvu (která má, jak už bylo 
řečeno, nemálo problémů: není jasné, co znamená „zbytečně“, co kdo vyjadřuje poměrem, 
není ani jasné, s jakým předmětem se má předmět překrývat) prostou textovou otázkou ptající 
se prostě na to, v čem studenti vidí problém. Přinejmenším na jeho ústavu se toto řešení 
osvědčilo. 
 
Proděkan Špinka uvedl, že toto by nová aplikace měla umožňovat a ujistil, že nehodlá 
vyvozovat závěry z jediné otázky, kterou navíc sám považuje za problematickou. 
 
Kol. Chromý upozornil, že se ptal spíš na to, zda by nebylo lepší ji nahradit. 
 
Kol. Tichý řekl, že je pravdou, že doteď příliš nefungovala, i proto, že studenti na ni 
odpovídali příliš pozitivně. Navrhované řešení bude zváženo a otázka bude přinejmenším 
přeformulována. 
 
7. Novela zákona o vysokých školách 
 
Kol. Chromý požádal kol. Zajíčka o představení situace návrhu novely. 
 
Kol. Zajíček řekl, že reforma se změnila na novelu, což by mohlo indikovat ustoupení z pozic 
ministra Dobeše, které byly nepřijatelné. Vývoj materiálu však byl takový, že než se ministr 
Fiala a jeho náměstek Hruda stihli vyrovnat s největšími problémy zanechanými ministrem 
Dobešem, zjistili, že už je září a protože se snaží stihnout zákon schválit, zvolili 
harmonogram, který je dosti šibeniční. Ve zkratce znamená, že do druhé poloviny ledna se 
bude jednat s pracovní skupinou složenou ze zástupců reprezentací a ministerstva, 22. ledna 
by mělo být hotové paragrafované znění novely a v březnu by měl být návrh k dispozici 
vládě. Poměrně chytrým tahem je rozdělení změn do dvou částí, jedna se nazývá věcná a 
druhá poplatková, která má obsahovat všechny problematické body. O té druhé přitom nikdo 
nic neví, z věcné ale zmizelo zkrácení standardní doby studia a dá se tak předpokládat, že 
tento bod bude součástí poplatkové části. Součástí materiálu byla třístránková tabulka, kde 
bylo definováno, co MŠMT od novely očekává, po jednání s ministrem a náměstkem Fialou 
vznikl šestnáctistránkový dokument, který se na mnoha místech překvapivě liší od materiálu 
původního, znovu se vrací témata omezení autonomie a samosprávy VŠ, původní návrh 
počítal s tím, že kompetence mezi své součásti rozděluje samotná VŠ, nově se znovu vrací 
koncept správních rad, znovu se omezuje role studentů v akademických senátech, rektor má 
být znovu volen prostřednictvím výběrového řízení, atd. V době zasedání probíhalo první 
jednání expertní skupiny, která by měla určit body, na kterých existuje shoda, tj. profilace 
škol, změna akreditačního procesu a financování, tyto jednání se mají konat každý čtvrtek, 
každé úterý se pak mají projednávat body, na kterých shoda není, např. funkční místa. Situace 
je víceméně stejná jako před rokem, resp. stejná jako v posledních pěti letech, nově se 
rozdělily témata na problematická a neproblematická. Harmonogram už AS UK, SK RVŠ a 
do jisté míry i ČKR a AS MUNI označili za nedovolující řádné projednání. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, zda je známo, z jaké úrovně tyto návrhy přicházejí, jde primárně o 
záležitost politického zadání, ministra, nebo náměstka? 



 
Pan děkan odpověděl, že v některých věcech jde jistě o politické zadání, některé se přebírají 
čistě procesně, zejména záležitosti týkající se novely druhé, která je jednoznačně výsledkem 
politického zadání a sestavují ji víceméně stále stejné týmy lidí. Harmonogram je dle něj 
nepřijatelný, myslí si však, že by se o něm dalo uvažovat, kdyby se posunul do června. 
Zdůraznil, že na rozdíl od působení ministra Dobeše lze s tímto ministerstvem jednat - 
náměstek Hruda je velice schopný, problematikou se ale dlouhodobě nezabývá, obsazuje 
manažerské pozice a mnoho je tak výsledkem týmu, který podědil z předcházejících let, 
komunikace s ministerstvem se však zlepšila zásadně. Sám vidí problém ve funkčních 
místech, jejichž jedinou motivací je dotlačení univerzit k zavedení kariérních řádů (a jejichž 
současný návrh vytváří zadní vrátka mimořádným profesurám bez habilitace), jinak nikdy 
nikdo nevysvětlil, k čemu jsou dobrá a především v omezení akademické samosprávy. Mrzí 
jej také ustoupení z diverzifikace VŠ. 
 
Usnesení č.34: AS FF UK souhlasí s usnesením AS UK v tom, že harmonogram 
projednávání novely zákona o vysokých školách tak, jak byl představen MŠMT, 
neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické 
obce. AS FF UK vyzývá MŠMT, aby do novely zahrnulo pouze ta témata, na 
kterých existuje široký konsensus všech relevantních aktérů. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Různé 
 
Kol. Píša se zeptal, zda má proděkan Šedivý k dispozici přislíbená vyjádření oborových rad 
k materiálu, který byl diskutován na minulém zasedání. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že tyto má u sebe pan děkan, který se k nim chtěl také vyjádřit, 
bohužel musel neplánovaně odejít a věc tak může být  projednána na příštím zasedání. 
 
Kol. Chromý poděkoval přítomným za pozornost, popřál jim pěkné svátky a řekl, že se těší na 
příští zasedání. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne: 10.1.2013 


