
Zápis z 6. zasedání AS FF UK 10. 1. 2013 
 
Přítomni: M. Bárta, S. Binková, R. Buben, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, Z. 
Podaná, M. Pullmann, L. Pultrová, L. Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, A. 
Bouzková, O. Dufek, J. Gruber, S. Janota, J. Jehlička, E. Kočišová, J. Lukavská, D. Pavlorek, 
E. Petiška, I. Píšová, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: L. Ondračka, J. Sládek, J. Pilip, P. Píša 
 
Nepřítomni: M. Vlček 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Ing. Martin Souček, 
Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Filip Malý, 
Mgr. Petr Christov, Ph.D., PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 5. zasedání AS FF UK 
 
 3. Prezentace činnosti Katedry andragogiky a personálního řízení od července 2011 
 
 4. Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2013 
 
 5. Návrh opatření děkana k postupu projednávání akreditací na FF UK v Praze 
 
 6. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl součástí pozvánky na 
zasedání. 
 
Hlasování: 24-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 5. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Zajíčka o představení připomínek k zápisu došlých. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že k zápisu přišly dvě připomínky: jedna od proděkana Šedivého a druhou 
vznesl sám – obě byly zapracovány. 
 
Hlasování: 20-0-4, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Prezentace činnosti Katedry andragogiky a personálního řízení od července 2011 
 
Dr. Kocianová rozdělila svou prezentaci činnosti pracoviště do čtyř oblastí: 1) personální 
zabezpečení, 2) spolupráce katedry, 3) studium a 4) věda a výzkum. 1) Z původních devíti 
interních zaměstnanců ukončilo pracovní poměr pět (z toho čtyři akademičtí pracovníci a 



jedna pracovnice sekretariátu), na jejich místo byli přijati tři noví interní zaměstnanci (dva 
docenti a administrativní náhrada na sekretariátu). Zároveň jsou připravena řízení na tři 
docentské pozice s úvazkem 0,5 a na jednu pozici odborného asistenta s úvazkem 1,0. 
Vzhledem k počtu interních zaměstnanců jsou pro ZS poměrně důležití externisté, kteří 
zajišťují výuku společného základu, povinně volitelných a volitelných předmětů: z původních 
čtyř byla dohoda o provedení práce ukončena se třemi, katedra nyní disponuje šesti. 2) ZS 
rozšířila spolupráci na výuce s katedrou psychologie a sociologie, nově spolupracuje i 
s katedrou pedagogiky. Mimo jiné spolupracuje v rámci společného projektu na zajištění 
výuky ZS s Oddělením morální a politické filosofie FLÚ AV ČR. Interní vyučující zajišťují 
výuku na FSV UK, na PedF UK a na 1. LF UK. Členkou oborové rady se stala jedna 
pracovnice Sociologického ústavu AV ČR, byly zahájeny první kroky ke spolupráci s tímto 
ústavem na projektu Visegrad. 3) O studium je dlouhodobě velký zájem uchazečů, tento 
akademický rok se do Bc. studia přihlásilo 752 uchazečů, do NMgr. 140. Bez výhrad a 
podmínek ze strany Akreditační komise bylo reakreditováno Bc. studium do r. 2018, koncepci 
tohoto studia dr. Kocianová podrobně představila na dubnovém zasedání (ve stručnosti: 
obsahuje nové povinné a povinně volitelné předměty, byly upraveny předměty předcházející 
akreditace, výuku zajišťují noví přednášející). NMgr. studium je reakreditováno do r. 2015 
včetně rigorózního řízení, při předložení návrhu reakreditace předpokládá jeho významnou 
proměnu v návaznosti na již modifikované Bc. studium. V rámci Ph.D. studia byla odvolána 
dosavadní oborová rada, nová se skládá z devatenácti členů, přičemž čtrnáct z nich je nových. 
Doktorské studium je v současnosti ve stavu omezené akreditace, jedním z nejdůležitějších 
úkolů tak je dosáhnout plnohodnotné akreditace. Závěrečné práce doznaly četných změn 
témat i vedoucích, změna se odehrála v případě 32 studentů, konzultovány byly téměř 
všechny. Nově byly zavedeny jednorázové výběrové přednášky, které jsou studentům 
nabízeny nad rámec studijního plánu, výuky vůbec se jako hosté účastní odborníci z různých 
oblastí. Významným zdrojem financí je pro katedru CŽV, ZS proto připravila třísemestrální 
variantu oboru Andragogika a personální řízení v rámci CŽV, realizuje kurz Pracovní právo 
pro personalisty a přípravný kurz ke studiu oboru. 4) Podařilo se získat podporu z Visegrad  
Fund, výstupem by měla být i společná publikace. Dalším projektem ZS s Oddělením morální 
a politické filosofie FLÚ AV ČR je přednáškový cyklus, ze kterého se připravuje publikace, 
dále projekt na podporu mladých odborných asistentů, jehož výstupem by měla být  
habilitační práce dr. Kopeckého, který v rámci projektu absolvoval i studijní pobyt 
v zahraničí, dále partnerství ZS v evropském projektu Finanční a zdravotní gramotnost, 
katedra je také spoluřešitelem podaného grantu GA ČR spolu s UHK – jeho výstupem by 
měla být rovněž publikace. ZS rovněž připravuje vlastní návrhy projektů ke GA ČR týkající 
se učení se dospělých dobrovolníků v neziskových organizacích a vzdělávání dospělých v 
kontextu veřejných politik. Pracovníci katedry se účastnili nemalého množství konferencí, 
katedra sama připravuje konferenci k projektu Visegrad. V určeném období publikovali 
interní členové katedry 4 monografie, 8 kolektivních monografií, 4 sborníky, 9 článků (z toho 
jeden v impaktovaném časopise, osm v recenzovaných), připravuje se mj. publikace k 
projektu Visegrad v angličtině, habilitační práce dr. Kopeckého a polsko-česká publikace o 
stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. 
 
Kol. Zajíček ocenil prezentaci dr. Kocianové a uvedl, že je dle něj důležité, jak velký posun se 
podařilo učinit. 
 
Pan děkan řekl, že vzhledem k zákoníku práce a komunikaci s akademickými pracovníky je 
obměna personálního složení katedry ojedinělým výkonem postupu v rámci vedení 
pracoviště. Ten považuje za jednoznačně pozitivní. 
 



Dr. Kocianová dodala, že všechny změny byly konzultovány v rámci celého pracoviště a na 
všech panovala shoda. 
 
4. Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí roku 2013 
 
Pan děkan uvedl, že se jedná o standardní bod, stipendia jsou určována dotací MŠMT, jsou 
přitom navýšena v rámci zvýšení rektorátních limitů stipendií vůbec (jak zmiňoval na 
předcházejícím zasedání). Jako vždy se přitom jejich konečná výše dokrývá v rámci 
specifického výzkumu a dalších zdrojů. 
 
Usnesení č. 35: AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorských stipendií v prvním čtvrtletí 
roku 2013. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Návrh opatření děkana k postupu projednávání akreditací na FF UK v Praze  
 
Pan děkan řekl, že předkládaný materiál není opatřením, které by bylo nutné předkládat 
senátu, na posledním zasedání studijní komise však bylo rozhodnuto, že by tak bylo přesto 
dobré učinit. Důležitost předpisu vidí především v dvojím: doposud podobný předpis 
k přípravě akreditací chyběl, v období přechodu na strukturované studium jej nahrazovala 
činnost akreditačního referátu, myslí si, že nyní je dobré pravidla postupu projednávání 
akreditací jasně stanovit. Druhým ohledem je větší důraz na kvalitativní a reflexivní přístup 
k materiálům, který umožněn jiným přístupem vedení ke SK a přístupem SK k materiálům 
(jejichž projednávání SK by nyní mělo probíhat dvoukolově) – zavedením předpisu se 
zároveň jasně říká ZS, jakým způsobem se bude při projednávání akreditací postupovat. 
 
Kol. Zemánek se zeptal, zda by nebylo vhodnější dát SK delší časovou lhůtu před prvním 
projednáváním než před druhým (v materiálu opačně). 
 
Proděkan Špinka uvedl, že delší časová lhůta před druhým projednáváním je stanovena jednak 
proto, že při vypracování závěrečné podoby žádosti může dojít k dalším změnám, ale 
především proto, že v období mezi první a druhým zasedáním má SK zkoumat nejen samotný 
materiál, ale také jej vztáhnout k tomu, jak se obor doposud pěstoval. Časové termíny tak 
odpovídají dvěma základním principům předpisu: jednak je to větší odpovědnost ZS a oborů a 
jednak větší zodpovědnost celé akademické obce reprezentované SK a AS. 
 
Kol. Šulová uvedla, že jakkoli vznik podobného materiálu oceňuje, přijde jí, že je v něm dána 
příliš velká pravomoc organizačním a procesním složkám na úkor složek akademických. 
Proces může být v několika bodech zastaven a může se tak stát, že se nedostane do VR, tedy 
k akademické obci (lze si představit děkana, který je proti oboru zaujatý a SK, jejímž členem 
nebude nikdo, kdo by rozuměl posuzovanému oboru). Nešlo by alespoň stanovit právo každé 
žádosti na projednání na VR? 
 
Pan děkan odpověděl, že byť námitky chápe, nelze návrh kol. Šulové realizovat 
z legislativních důvodů – iniciativa v projednávání žádosti je dána novelou vysokoškolského 
zákona z r. 2006, která stanovuje, že jediným, kdo může materiál posunout do další fáze, je 
děkan. Vždy je však možné vyžádat si slyšení na VR nebo AS – ani tato fóra však nemohou 
exekutivní složku v inkriminovaných bodech k ničemu přinutit, žádosti vždy předkládá ona. 
 



Proděkan Špinka dodal, že opatření nijak nezvětšuje pravomoci exekutivy, ale právě naopak – 
stanovuje větší zodpovědnost oborů a SK spolu s AS jakožto reprezentanty akademické obce. 
Druhý bod článku 1 vyjadřující principy by tento záměr možná mohl vyjadřovat jasněji. 
 
Kol. Zajíček řekl, že opatření považuje jednak za krok správným směrem - v připravované 
reformě vysokoškolského zákona se zodpovědnost za akreditační proces posouvá 
z akreditační komise na akademické senáty, ty si tak budou muset opatřit nástroje, jak jej 
kontrolovat. V tomto směru je materiál skvělý. Na druhou stranu však v některých 
záležitostech zůstává v půli cesty: nebylo by ku příkladu dobré, kdyby vedení s akademickým 
senátem konzultovalo už záměr akreditovat ten který obor? 
 
Pan děkan odpověděl, že materiál z velké části popisuje komunikaci se SK tak, že nejprve jí 
vedení fakulty sdělí, jak chce, aby mu jako jeho poradní orgán radila, a následně si řekne AS, 
jak chce, aby bylo razeno jemu. Nicméně, vedení fakulty jednou za rok posílá vedení UK 
akreditační výhled, podobný materiál by mohl být konzultován i se senátem fakulty. Nápad 
pokládá za dobrý, neví, má-li být součástí předkládaného opatření, pokusí se ho však 
realizovat. 
 
Kol. Pavlorek řekl, že čl. 6 odst. 3 bod i) obsahuje nesmyslný odkaz – myslí si, že má 
odkazovat na odst. 6. 
 
Proděkan Špinka poděkoval za postřeh a přislíbil nápravu. 
 
Kol. Pullmann uvedl, že oceňuje odstranění zásahů ze strany akreditačního referátu, přesto by 
rád navázal na kol. Šulovou, kdy mu přijde, že role SK je oproti jiným komisím příliš veliká: 
žádná komise by např. neměla vůbec rozhodovat o tom, zda má nějaký podnět vůbec smysl. 
Nevidí velký smysl v zavádění proklamované dvoukolovosti, když je věc na zodpovědnosti 
děkana, neví, proč v takové míře zvyšovat pravomoci SK, když hrozí, že v jejím rámci 
vznikne mocenské centrum oslabující vliv senátu. Materiál by dle něj měl být naformulován 
tak, že celý proces zahajuje děkan. 
 
Pan děkan odpověděl, že si myslí, že to tak je, od bodu 1 se děkan rozhoduje, zda pošle 
materiál komisi, následně zahajuje diskuzi, pak chce, aby mu SK jistým způsobem poradila. 
Ve třech bodech má děkan právo na suverénní rozhodnutí. Celý materiál stanovuje to, jakým 
způsobem má komu SK jako poradní orgán radit. 
 
Kol. Chromý dodal, že SK má pouze doporučující slovo, není pravomocným orgánem. 
 
Proděkan Šedivý namítl, že SK by neměla hodnotit obor v celku, kvůli svému úzkému rozpětí 
z principu nemůže hodnotit celkovou kvalitu oboru (např. by neměla hodnotit vědecké 
výkony). 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že danou obavu chápe, VR fakulty je orgán schvalující 
akreditační materiály. SK však nemá rozhodovat o kvalitě/nekvalitě oboru, dává doporučení 
vedení a AS, mezidobí mezi dvěma projednáváními je určeno na přípravu materiálů pro senát 
a pro ni samu – nemá jít o posílení její role, ale o to, aby byla mohla lépe vykonávat funkci 
poradního orgánu. Jde o to, zda se má posuzovat pouze akreditační žádost samotná, nebo má-
li se přihlížet k studentským hodnocením, kvalitě závěrečných prací a dosavadnímu fungování 
oboru vůbec, přičemž senát sám si určuje, jaké materiály chce zohlednit. 
  



Kol. Pavlorek řekl, že by možná stačilo, aby SK dávala k dispozici informace o tom, kdy a o 
čem jedná, aby se na její jednání mohli dostavit i členové senátu. 
 
Kol. Pultrová odvětila, že informace o tom, kdy a kde se bude jednat, jsou zveřejňovány dvě 
zasedání dopředu. Dvoukolové projednávání je zavedeno také proto, aby se omezila frustrace 
z toho, že ZS věnuje pozornost detailům žádosti a unikají jí přitom zásadnější problémy – 
navrhovaný způsob projednávání má přípravu materiálu zjednodušit. 
 
Kol. Šulová namítla, že projednání na senátu je jiným projednáním než jednání před komisí, 
která sleduje naplňování formálních požadavků. Roli senátu vnímá jako jinou hodnotu než 
činnost komisí. 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že komise není rovnomocná orgánům vedení, je nástrojem 
akademické obce a jako taková nemá kontrolní úkoly (tato role přísluší akreditačnímu 
referátu), což je v předkládaném opatření jasně řečeno. Je tomu právě naopak – odsunutím 
referátu do této role (s čímž AR sám souhlasí) je omezením moci děkanátu. Myslí si, že 
problém bude jiný: některé obory si budou stěžovat na příliš velkou zodpovědnost, kterou 
dostanou. Souhlasí s tím, aby bylo v čl. 3 stanoveno, že se na senátu bude projednávat 
akreditační výhled, který by měl být projednáván i na VR - každá nová akreditace je 
příležitostí k zamyšlení nad profilací fakulty. 
 
Kol. Jirsa řekl, že jako jasné pozitivum návrhu vnímá to, že má AS konečně garantován 
dostatečný čas k důkladnému prostudování akreditačních žádostí. 
 
Kol. Zajíček dodal, že senát může SK zaúkolovat stejně jako děkan – v případě potřeby tak 
může vytvořit kvaziopatření senátu, které bude definovat, jak bude kontrolovat projednávání 
na SK. 
 
Usnesení č. 36: AS FF UK bere na vědomí Návrh opatření děkana k postupu projednávání 
akreditací na FF UK v Praze. 
 
Hlasování: 24-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
6. Různé 
 
Kol. Zajíček informoval o tom, že krátce před zasedáním se objevila zpráva tiskového 
mluvčího ÚOKFK, ve které se sděluje, že bylo obviněno osm lidí v kauze budov v Opletalově 
ulici. Dlouhodobě se ví o tom, že v prodeji budov patrně není všechno v pořádku: během 
privatizace ČD prodaly inkriminované budovy za 200 mil. Kč, i když posudky, dle kterých 
kupovala budovy UK, hodnotu stanovily na 400 mil. Kč. Vlastník je za tuto cenu prodal UK, 
aniž by do budov během svého vlastnění jakkoli investoval. UK byla proto při vědomí této 
nesrovnalosti opatrná a nechala si vypracovat další dva nezávislé posudky. Jelikož se oba 
shodly na tom, že cena 400 mil. Kč je adekvátní, univerzita tak budovy koupila. Dva obvinění 
mají být zaměstnanci UK, rektor však byl zavázán k mlčenlivosti, v současné chvíli tak nelze 
říct více než to, že podle dostupných informací ani jeden z obviněných není zaměstnancem FF 
UK. 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za účast, těší se na únorové zasedání, kdy by snad 
měl předložit výroční zprávu o činnosti senátu za uplynulý kalendářní rok. 
 



Zapsal: Jakub Drbohlav 
Kontroloval: PAS 
AS FF UK schválil dne 14.2.2013 


