
Zápis ze 7. zasedání AS FF UK 
 
Přítomni: S. Binková, R. Buben, M. Kovář, P. Machač, L. Ondračka, Z. Podaná, M. 
Pullmann, L. Pultrová, J. Sládek, L. Šulová, P. Zemánek, J. Žemlička, E. Kočišová, J. 
Lukavská, D. Pavlorek, E. Petiška, J. Pilip, M. Vlček, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, J. Chromý, J. Jirsa, O. Tichý, A. Bouzková, O. Dufek, J. Gruber, S. 
Janota, J. Jehlička, P. Píša, I. Píšová 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., doc. MUDr. Štěpán 
Špinka, Ph.D., Ing. Filip Malý 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 6. zasedání AS FF UK 
 
 3. Nominace člena VR FF UK 
 
 4. Návrh rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na PRVOUK v roce 
2013 
 
 5. Různé 
 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Zajíček přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl součástí pozvánky na 
zasedání. 
 
Hlasování: 17-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 6. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že k zápisu došly dvě připomínky: jedna od kol. Pultrové a druhá od dr. 
Kocianové. Obě byly zapracovány v plném znění. 
 
Hlasování: 16-0-2, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Nominace člena VR FF UK 
 
Pan děkan řekl, že VR fakulty se kvůli náhlému odchodu tří externích členů ocitla ve stavu 
nouze: nesplňuje legislativní podmínku, která stanovuje minimální podíl externích členů rady 
na jednu třetinu. Najít adekvátní náhradu se ukazuje jako velice obtížné: nyní navrhuje doc. 
Kubíčka z olomoucké bohemistiky, v březnu by rád doplnil zbylá dvě jména. Doc. Kubíček je 
dle něj dobrou volbou mimo jiné proto, že je velmi aktivní ve smyslu mezinárodní spolupráce 
(v zahraničí i publikuje). 
  



Kol. Zajíček se zeptal, zda stačí toto jedno jmenování, aby byla splněna podmínka 
minimálního poměrného zastoupení externích a interních členů VR. 
 
Pan děkan jej ujistil, že tomu tak je.  
 
Pro účely hlasování o jménech byla navržena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Žemlička a kol. Lukavská. 
 
Hlasování: 17-0-3, volební komise byla zvolena. 
 
Usnesení č. 37: AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Kubíčka členem vědecké rady FF 
UK. 
 
Hlasování: 19-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Návrh rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK na PRVOUK v roce 2013 
 
Pan děkan uvedl, že návrh na rozdělení finančních prostředků institucionální podpory vědy 
v rámci PRVOUK musí být předložen univerzitě do 27. února, ještě před tím jej ale musí 
schválit senát fakulty. Jistou komplikaci představovalo sdělení konkrétní částky ze strany 
rektorátu pouhý týden před zasedáním. Díky výraznému nárůstu bodů v rámci RIV došlo 
k meziročnímu nárůstu přidělených prostředků o patnáct procent, zatímco minulý rok tak bylo 
k dispozici něco málo přes 80 mil. Kč, letos se jedná o 93 mil. Kč. Fakulta sama zastřešuje 
osm PRVOUK a podílí se na třech programech realizovaných i na jiných fakultách: v jejich 
rámci jde víceméně pouze o zajištění mezifakultních úvazků na základě dohody s příslušnými 
fakultami. Mezi osmi fakultními programy jsou dva, jež byly ještě do roku 2011 financovány 
prostřednictvím výzkumných záměrů, totiž Český národní korpus a Archeologie 
mimoevropských oblastí, proto jsou nyní podpořeny navíc i mimo systém vnitřních 
výzkumných záměrů (VVZ). Prvnímu je přidělena navíc relativně malá částka, protože získal 
pětiletý příspěvek z fondů EU; ten je však určen pouze na infrastrukturu, samotné 
provozování vědy tak musí být financování prostřednictvím PRVOUK. Druhý jmenovaný 
PRVOUK doposud hospodařil s cca 23 mil. Kč, podařilo se však vyjednat speciální, 
ministerskou dotaci ve výši 5 mil. Kč, z PRVOUK tak získá 18 mil. Kč. Celkově mají 
všechny programy k dispozici více prostředků než loni. V loňském roce se ukázalo, že pěti 
VVZ nevystačily přidělené prostředky ani na běžný provoz, tyto finance tak bylo třeba 
doplnit, šlo však o částky v řádu statisíců. V rámci PRVOUK se přitom fakultě stále daří držet 
faktické rozdělení na VVZ. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce HK. 
 
Kol. Ondračka uvedl, že hospodářská komise neměla připomínek a materiál doporučuje ke 
schválení. 
 
Kol. Žemlička ocenil práci děkanátu. 
 
Kol. Ondračka řekl, že i přes neblahý stav, kdy musí být z peněz určených na vědu dotován 
základní provoz, dochází v tomto směru k pozitivnímu trendu. 
 
Pan děkan řekl, že, byť ještě nejsou k dispozici oficiální výše dotací na vzdělávání, je 
z dosavadních informací téměř jisté, že kvůli většímu uplatňování kvalitativních kritérií bude 



tato v dalším roce vyšší. Může se tak stát, že příští rok bude zmiňovaná dotace provozu třeba 
opět nižší, je však stále utopické doufat v to, že by nebyla třeba vůbec. 
 
Kol. Zajíček dodal, že dle informací z univerzity by se vzdělávací část prostředků na celé 
univerzitě měla pozvednout o cca pět až deset procent, otázkou samozřejmě zůstává, kolik 
z tohoto navýšení získá FF. 
 
Kol. Šulová se zeptala, jak jsou na tom plány na financování doktorandů a starších studentů 
účastnících se VVZ. 
 
Pan děkan odpověděl, že v minulém roce tato podpora plynula ze stipendijního fondu, i letos 
by mělo jít o milionové částky. Informace o konečné výši této podpory budou sděleny 
jednotlivým vedoucím VVZ v nejbližších dnech. 
 
Kol. Šulová se zeptala, existuje-li nějaký VVZ řešený mimo rámec PRVOUK. 
 
Pan děkan odvětil, že existuje jeden, a to VVZ katedry logiky. 
 
Usnesení č. 38: AS FF UK schvaluje rozdělení institucionální podpory přidělované FF UK 
na PRVOUK v roce 2013 ve znění předloženém děkanem fakulty. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Různé 
 
Kol. Zajíček uvedl, že PAS má v rámci tohoto bodu tři podněty.  
První se týká každoročně voleného předsednictva senátu univerzity: Předsedou AS UK byl 
znovu zvolen prof. Hála, místopředsedou za studenty MUDr. Fontana z 3. LF, řadovými členy 
předsednictva se stali Bc. Martin Holý z HTF, Mgr. Josef Šlerka z FF, dr. Staša z PrF a kol. 
Důra z 1. LF.  
Druhý bod tvoří tradiční informatorium o přípravě novely vysokoškolského zákona. Součástí 
pozvánky na zasedání byl nový katalog MŠMT k této věci, situace se však stala poněkud 
nepřehlednou, protože na úterní konferenci ministerstvo poměrně zásadně revidovalo některé 
postoje v něm uvedené. Není přitom samozřejmě jasné, nakolik se tato ústní revize projeví 
v dalším katalogu. Dále se tak bude vyjadřovat k poslednímu, únorovému, katalogu. Katalog 
zavádí profilaci na úrovni studijních programů, profily mají být tři: profesní, akademický a 
výzkumný. Základním profilem má být profil akademický, jenž by měl pokrýt cca 80 procent 
studijních programů, zbylé dva mají být excelentními profily, profesní co do praktického 
směřování, výzkumný do teoretického. Profilace by přitom měla být na úrovni bakalářského a 
navazujícího magisterského studia, doktorské studium musí být dle ministerstva excelentní 
vždy. V případě výzkumného profilu se přitom stále neuzavřela debata o návratu dlouhých 
magistrů. Standardy toho, co jednotlivé profily znamenají, by měly být projednávány 
s reprezentacemi. Akreditační komise se má změnit v Národní akreditační agenturu, která je 
v návrhu sice rozpracována podrobně, ale poněkud zmatečně. Prof. Dvořáková návrh na 
zmíněné konferenci rozsáhle zkritizovala a ukázala, že je na mnoha místech v rozporu 
s příslušnými evropskými směrnicemi; na této konferenci jí ministr Fiala ve všem ustoupil, 
opět uvidíme, jak se tento ústup promítne do finálního katalogu. Největší změnu však 
přestavují dva stupně akreditací, institucionální a oblasti vzdělávání, přičemž první má ověřit, 
je-li škola schopna sama udržet kvalitu svého studia a sama si akreditovat programy, druhá 
má sloužit k vymezení toho, jaké studium může provozovat. Ještě však není definován přesný 



význam ani jedné z nich. Pro školy, které jsou přitom buď příliš nové, nebo příliš malé na to, 
aby získaly institucionální akreditaci, přitom zůstane zachován současný způsob akreditování. 
Materiál zavádí funkční místa profesorů, ale ve velice redukované podobě, zůstává habilitační 
i jmenovací řízení, je však přidán titul mimořádného profesora, který se nezískává 
jmenovacím, nýbrž výběrovým řízením, a je platný jen po dobu trvání zaměstnaneckého 
poměru. Akreditace nově nemají být vázány na tituly, ale na reálný výkon všech zaměstnanců 
pracoviště. Správní rada školy má v některých záležitostech právo suspenzivního veta, které 
je přehlasovatelné třípětinovou většinou akademického senátu. Návrh je v této podobě 
neškodný, je však pravdou, že je porušením principu neingerence státní moci do fungování 
vysokých škol. Podstatně se zvyšuje role rektora, který získává všechny personální 
pravomoci, jež ale může prostřednictvím Statutu delegovat na děkana, případně další osoby. 
V oblasti financování materiál navrhuje kontraktové financování na tři roky, není však jasné, 
jak přesně by mělo vypadat.  
V průběhu dalšího týdne má vzniknout další katalog, který už ale nebude určen k diskuzi, 
nýbrž k vypracování paragrafovaného znění, na kterém se už v neproblematických bodech 
pracuje. Kol. Zajíček nakonec poznamenal, že on sám si myslí, že se novela posouvá dobrým 
směrem, stále je však třeba ji hlídat. O představení třetího bodu požádal kol. Sládka. 
 
Kol. Sládek navrhl ke zvážení datum vyhlášení děkanských voleb tak, aby měl nový děkan 
dostatek času k seznámení se s chodem fakulty, třeba v červnu. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, kdy přesně končí současné volební období. 
 
Pan děkan odpověděl, že 31. 1. 2014 a řekl, že by byl rád, kdyby měl jeho nástupce 
přinejmenším dva až tři měsíce k tomuto účelu, přimlouval by se tak za konání voleb v září, 
nebo v říjnu. 
 
Kol. Pullmann se zeptal, zda návrh novely řeší problém termínovaných smluv akademických 
pracovníků a zda chtěl kol. Sládek volby v červnu vyhlásit, nebo konat. 
 
Kol. Sládek odpověděl, že měl na mysli jejich vyhlášení v červnu, aby se mohly konat třeba 
v říjnu. 
 
Kol. Zajíček řekl, že tato záležitost se týká Zákoníku práce, do kterého není nikdo schopen ani 
ochoten zasahovat. Ve státní správě se má za to, že pozice akademického pracovníka je stejná 
jako jakákoli jiná pracovní pozice. 
 
Kol. Pultrová navrhla vyhlásit volby ještě před červnem, aby bylo víc času na diskuzi o 
novém děkanovi, je třeba přihlédnout k tomu, že prázdniny jsou v tomto směru takřka 
nevyužitelné. 
 
Kol. Zemánek řekl, že věc brzkého vyhlášení a konání voleb je patrně bezesporná a požádal 
PAS, aby vyšetřil případné legislativní překážky. 
 
Kol. Vlček uvedl, že pokud si vzpomíná dobře, je třeba, aby byl termín volby vyhlášen 
přinejmenším tři měsíce před jejím konáním. 
 
Kol. Zajíček poděkoval přítomným za pozornost a popřál všem krásný den. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 



AS FF UK Schválil dne: 14.3.2013 


