
Zápis z 8. zasedání AS FF UK 14. 3. 2013 
 
Přítomni: M. Bárta, S. Binková, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, L. Ondračka, M. Pullmann, L. 
Pultrová, J. Sládek, L. Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, A. Bouzková, O. Dufek, J. 
Gruber, S. Janota, J. Jehlička, E. Kočišová, D. Pavlorek, E. Petiška, P. Píša, I. Píšová, M. 
Vlček, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: R. Buben, P. Machač, Z. Podaná, J. Lukavská, J. Pilip 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Mgr. Radek 
Skarnitzl, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Filip 
Malý, doc. PhDr. František Vrhel, CSc., doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 7. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditační materiály 
 
 4. Zánik Katedry kulturologie FF UK a její sloučení s Ústavem etnologie FF UK 
 
 5. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 
 
 6. Výše doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2013 
  
 7. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2012 
 
 8. Různé 
 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl k dispozici jako součást 
pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 22-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 7. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček uvedl, že k zápisu nepřišla žádná připomínka. 
 
Hlasování: 16-0-5, návrh zápisu byl schválen. 
 
 
3. Akreditační materiály 
 
Pan děkan rozdělil materiály následovně: první sestává z akreditací na dostudování stávajících 
studentů pětiletých magisterských programů, kteroužto povinnost ukládá fakultě zákon; 



kontext druhé žádosti bude podrobněji projednán v samostatném bodu, jde o akreditaci na 
dostudování doktorského programu kulturologie. Jak už bylo řečeno, fakulta musí zajistit 
dostudování stávajících studentů, platnost současné přitom akreditace vyprší 30. 6. Třetí je 
žádost o prodloužení SO Historie-evropská studia, která už byla jednou akreditována a jejíž 
realizace se do značné míry osvědčila; SK materiál projednala v lednu a její stanovisko je 
bezvýhradně kladné. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová řekla, že v prvních dvou případech SK vzala na vědomí zákonné důvody, kvůli 
kterým tyto musí být přijaty, ve třetím případě vypracovala delší zprávu, která je senátorům 
k dispozici a která vyznívá výhradně pozitivně a doporučuje materiál k projednání na půdě 
akademického senátu. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladý obor, který ještě nemá 
absolventy, je na hlubší analýzu ještě brzy. 
 
a) Návrh akreditací na dostudování u pětiletých magisterských oborů 
 
Usnesení č. 39: AS FF UK doporučuje návrh na prodloužení akreditací na dostudování 
pětiletých magisterských oborů dle seznamu předloženého děkanem k postoupení do další 
fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
b) Návrh na prodloužení akreditace pro doktorské studium kulturologie na dostudování 
 
Usnesení č. 40: AS FF UK doporučuje návrh na prodloužení akreditace pro doktorské 
studium kulturologie na dostudování k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
c) Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – evropská studia v bakalářském SP 
Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a 
dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Kol. Kovář uvedl, že jde o první žádost, která prošla proklamovaným novým způsobem 
hodnocení. Jedinou podstatnější změnou oproti předcházející akreditaci je zapojení kolegů z 
Ústavu hospodářských dějin: dva (ze šesti) už svou účast přislíbili. Do obsahu akreditace se 
nijak výrazněji nezasahovalo - především kvůli tomu, že obor ještě nemá žádné absolventy. 
Dodal, že si velice váží posudku SK. 
 
Usnesení č. 41: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Historie – 
evropská studia v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá 
standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Zánik Katedry kulturologie FF UK a její sloučení s Ústavem etnologie FF UK 



 
Pan děkan uvedl, že jde o výjimečný materiál: srovnatelné řešení problematické situace oboru 
se během posledních několika let neuplatnilo, jakákoli podobnost je spíše formální - 
v předcházejících letech došlo k rozdělení anglistiky a slavistiky a sloučení Psychologického 
ústavu s Katedrou psychologie. Důvody tohoto kroku se snažil popsat v materiálu, který má 
senát k dispozici; jeho pochybnosti o akreditačním a oborovém zakotvení spojené se špatnou 
personální situací se ještě prohloubily po jednání SK o bakalářské akreditaci oboru. Má za to, 
že výrazněji se v rámci pracoviště profilovala jeho antropologická část, rozhodl se proto pro 
ukončení existence Katedry kulturologie a její sloučení s Ústavem etnologie. Dlouhodobě jej 
nepřesvědčovala kvalita akreditačních materiálů, z valné většiny personální rozvoj 
jednotlivých pracovníků, v poslední době se navíc připojilo zpochybnění kvality závěrečných 
prací externími posuzovateli, a to včetně prací rigorózních – několik z nich dokonce vzbudilo 
podezření plagiátu. Sám přitom problémy pracoviště a bezvýslednou snahu o jejich řešení 
vnímá přinejmenším od r. 2007, kdy vzhledem k  špatnému fungování vyhlásil veřejný 
konkurz na nové vedení katedry. V něm však žádný z kandidátů komisi nepřesvědčil o své 
koncepci oboru, potvrdil proto ve funkci tehdejší vedení ZS, které po třech letech, kdy se 
situace nijak nezlepšila, vyměnil - ani nové vedení jej však po roce a půl svého působení 
nepřesvědčilo o tom, že by bylo schopno posunout obor natolik, aby byla smysluplná 
existence samostatné katedry. Velká většina posudků obhájených závěrečných prací vyznívá 
velice negativně, což je dle něj chyba především akademických pracovníků, myslí si sice, že 
někteří z nich jsou schopni dělat svou práci dobře, drtivá většina ale ne. Akreditace oboru 
mají dlouhodobě veliké problémy, poslední byla senátem doporučena minimální možnou 
většinou, kvůli čemuž se sám rozhodl zastavit její projednávání; vědecký výkon katedry 
(například měřeno výsledky v RIVu, při všech problémech tohoto měření) je takřka mizivý. 
Navrhuje proto Katedru kulturologie zrušit a sloučit ji k 1. 10. 2013 s Ústavem etnologie 
(jehož vedení s tímto řešením souhlasí), do tohoto data se chce přitom pokusit nalézt novou 
koncepci studií o kultuře na fakultě. Zrušení pracoviště a sloučení s pracovištěm jiným 
s sebou nese také výjimečnou příležitost vzhledem k zákoníku práce na vypsání rekonkurzů 
na všechna místa, a to i v případě smluv na neurčito. Doposud na Katedře kulturologie působí 
patnáct pracovníků, po přepočtení jedenáct úvazků: tento počet by měl být snížen. Následující 
půlrok by tak měl být věnován přípravě koncepce kulturologických studií na fakultě a 
rekonkurzům. Fakulta přitom musí garantovat dostudování současných 62 bakalářských, 14 
navazujících magisterských a 57 doktorských studentů – vzhledem k nadměrnému počtu 
studentů doktorského programu by přitom měla proběhnout revize jejich projektů, vedení 
těchto projektů a ideálně naprostá obměna oborové rady. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce obou základních součástí. 
 
Doc. Vrhel z Ústavu etnologie uvedl, že v zásadě souhlasí s panem děkanem, sám si myslí, že 
nic jako vědecký obor kulturologie neexistuje, respektive existují jeho dvě podoby: 
v anglosaském prostředí je definována jako studium konceptualizace kultury a v SSSR byla 
vnímána jako určitá modernizace marxismu-leninismu. Není podle něj předmětné uvažovat o 
oboru, který neexistuje: jistě, fakulta musí zajistit dostudování stávajících studentů, ale co se 
jej týče, znamená sloučení především obohacení - kupříkladu doc. Soukup představuje novum 
v české areální etnologii. Do dvou let by měla být připravena nová akreditace spojených 
pracovišť.  
 
Kol. Ondračka řekl, že vítá, že se v záležitosti něco děje, není mu však zcela zřejmé, co se dít 
má. Podle něj existují dvě možné varianty: dle jedné bude obor, který je dlouhodobě 
problematický a víceméně samovolně vyhynul, zrušen, dle druhé bude pouze katedra spojena 



s jiným ústavem a obor se bude pěstovat dál, byť jiným způsobem. Vyjádření pana děkana 
nedokáže s jistotou přiřadit žádné z nich. 
 
Pan děkan odpověděl, že tento dojem je zcela správný, nechce si osobovat právo rozhodovat o 
tom, jaký obor bude nebo nebude na fakultě studován. Daný půlrok má sloužit právě k tomu, 
aby převládla jedna z obou variant – sám by byl rád, kdyby se na fakultě něco jako studia o 
kultuře dle anglosaského modelu mohlo uskutečnit a i když si nemyslí, že to možné bude, 
nechce si přisvojovat právo o věci paušálně rozhodnout. O budoucnosti oboru by měla 
rozhodnout také akademická fóra, a to na základě nového personálního obsazení a nové 
koncepce oboru. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jak se sloučení pracovišť projeví v pracovně-právních vztazích. 
 
Pan děkan řekl, že v rámci rekonkurzu by měl být celkový počet úvazků snížen na zhruba 
sedm až pět. Současný počet jedenácti přepočtených úvazků na sedmdesát studentů mu přijde 
příliš velký, od pracovníků, kteří v konkurzu uspějí, bude očekávat větší výkon. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, zda věc projednala i vědecká rada a zda zaujala nějaký postoj. 
 
Pan děkan řekl, že ne – definitivně se rozhodl před čtrnácti dny a VR tak ještě ani 
informována být nemohla. Promluví však na jejím nadcházejícím zasedání příští týden – na 
programu by měl být samostatný bod o nové roli rady v rámci podrobnějšího probírání 
akreditačních materiálů. Situaci doktorského programu kulturologie však s VR probíral 
dvakrát, naposledy po negativní zprávě Akreditační komise. S přihlédnutím k těmto debatám 
si dovoluje odhadnout, že VR jeho stanovisko podpoří.  
 
Kol. Zemánek se zeptal, na jakém půdorysu budou plánovaná jednání o možné koncepci 
oboru probíhat, bude se jich účastnit i VR, bude informován senát? 
 
Pan děkan uvedl, že koncepce by měla vzniknout především v rámci Ústavu etnologie s jistou 
externí účastí části kolegia, vzniklá koncepce by v říjnu měla být projednána na senátu. Ten 
vnímá jako fórum, které je více diskuzní a akční než VR, jíž by měl být předložen spíše 
ucelenější materiál. 
 
Kol. Bárta řekl, že se pokusil o vlastní průzkum ohledně situace kulturologie a nalezl dva 
problémy: první týkající se definice oboru – pokoušel se jej najít na kvalitních univerzitách 
v USA a v západní Evropě a nikde jej nenašel jako samostatný obor. Jestli je pak kulturologie 
specifickou větví antropologie, teprve čas (tedy ona koncepce a lidé, kteří ji budou 
provozovat) ukáže, nakolik životaschopným a samostatným směrem bádání je. Druhý 
problém spočívá v  obrazu oboru v českých médiích, který není dobrý. 
 
Kol. Jirsa se zeptal, kdy mohou být zahájeny rekonkurzy: až v říjnu, nebo už teď? 
 
Pan děkan odpověděl, že pracovně-právní vztah vzniká od jistého data, které je stanoveno 
v rámci konkurzu, ty tak mohou probíhat téměř ihned, rozhodně už v tomto semestru. 
 
Kol. Jirsa řekl, že pak je poněkud absurdní, má-li se tvořit nová koncepce studia s osobami, na 
jejichž místa budou vypsány rekonkurzy. 
 



Pan děkan uvedl, že situace je doopravdy poněkud paradoxní, nemá však ideální řešení: 
neexistuje žádný volný prostor a dostatek peněz, fakulta musí garantovat dostudování 
stávajících studentů a to on osobně nechce realizovat se stávajícím personálním obsazením 
pracoviště, rekonkurzy tak budou vypsány přinejmenším na tuto dobu. Nastavit nový systém 
také trvá dlouho, proto by byl rád, aby se začalo co nejdřív. 
 
Doc. Soukup dodal, že v příštím roce se musí zajistit pouze jeden ročník přímé výuky. 
 
Kol. Píša se zeptal, jak se bude postupovat v případě  Ústavu etnologie – dosavadní koncepce 
rozvoje tohoto pracoviště vypracovaná stávajícím vedením se sloučením s Katedrou 
kulturologie pochopitelně nepočítá. 
 
Pan děkan odpověděl, že musí vzniknout koncepce nová a ústav se musí vnitřně proměnit. 
 
Kol. Píša se zeptal, zda to tedy znamená, že se bude konat veřejný konkurz na vedoucího 
pracoviště. 
 
Pan děkan odpověděl, že si nedovede se všemi změnám, které mají nastat, představit konání 
takového konkurzu do data sloučení. 
 
Doc. Vrhel řekl, že sloučení pro něj představuje především velkou možnost, jak rozvinout 
areálovou etnologii, kterou považuje za pro ústav velice důležitou. Předkládal sice koncepci 
na tři roky, tu však může, byť ne de iure, tak de facto pozměnit – může studentům 
doporučovat určité přednášky apod.  
 
Kol. Zajíček se zeptal, zda se ústav pokusí vytvořit nějakého nástupce současné kulturologie.  
 
Pan děkan připomněl, že na podobnou otázku už odpovídal kol. Ondračkovi – v této chvíli 
není s to říct, jaká koncepce vznikne. 
 
Kol. Zajíček řekl, že otázka směřovala spíše na doc. Vrhela, a to v tom smyslu, zda vůbec 
učiní pokus v tomto směru. 
 
Doc. Vrhel odpověděl, že se o to pokusí, nelze však čekat zázraky, a vzhledem k tomu, že se 
kulturologii samotné za dvacet let existence nepodařilo vymezit svůj předmět, nepovede se to 
patrně ani jemu. 
 
Kol. Jirsa se zeptal, zda budou rekonkurzy vypisovány na dobu dostudování stávajících 
studentů oboru, nebo na místa, se kterými se bude počítat i do budoucna. 
 
Pan děkan odpověděl, že na tuto otázku zatím nemá odpověď, dosavadních jedenáct 
přepočtených úvazků bude převedeno na Ústav etnologie, budou vypsány konkurzy na 
několik míst pouze na dobu dostudování a přitom bude zachována jistá rezerva na to, aby 
mohly být vypsány konkurzy na místa v rámci případné úspěšné koncepce. Celkový úvazek 
se však rozhodně nebude zvyšovat, spíše naopak. 
 
Kol. Zajíček upřesnil svou otázku v tom smyslu, zda se uvažuje o zachování kulturologie 
v studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Etnologie je totiž součástí 
studijního programu Historické vědy. 
 



Pan děkan odpověděl, že negarantuje, že v tomto programu něco takového vznikne, v průběhu 
následujícího půl roku se to však může ukázat jako dobrá varianta. 
 
Kol. Petiška se zeptal, zda by nebylo lepší nejdříve vytvořit novou koncepci oboru a až poté 
podat návrh na jeho zrušení. 
 
Pan děkan odpověděl, že o změnách se diskutovalo posledních šest let a bezvýsledně, proto 
přistoupil k tak radikálnímu kroku. 
 
Kol. Petiška upřesnil svůj dotaz: nebylo by lepší nejdříve vypracovat a akreditovat novou 
koncepci v rámci etnologie a až pak zrušit samostatnou Katedru kulturologie? 
 
Pan děkan řekl, že nechce, aby několik let fungovalo pracoviště na dostudování a pak se 
připojilo k jinému pracovišti, tento krok je třeba udělat hned, jak z psychologických důvodů, 
tak z důvodů akreditační přípravy, rigorózních řízení atd. 
 
Usnesení č. 42: AS FF UK schvaluje sloučení Katedry kulturologie FF UK s Ústavem 
etnologie FF UK k 1. 10. 2013, s tím, že k tomuto datu samostatná Katedra kulturologie FF 
UK zaniká. 
 
Hlasování: 23-0-2, usnesení bylo přijato. 
 
5. Výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 
 
Pan děkan uvedl, že materiál stanovuje především výši poplatků spojených se studiem a 
přijímacím řízením, z velké části se postupovalo standardně: fakulta se drží u spodní hranice 
stanovené rektorátem, pouze v jednom případě je výše určena v prostředku vymezených 
hranic. 
 
Kol. Bouzková se zeptala, zda by bylo možné stanovit výši poplatku za přijímací řízení i 
v eurech: studenti ze Slovenska se často ptají, kolik mají vzhledem k měnícímu se kurzu 
posílat a jaký poplatek si strhávají banky. 
 
Tajemník Malý odpověděl, že účetnictví fakulty je vedeno v korunách, výši poplatku je nutné 
držet právě kvůli měnícímu se kurzu v korunách. 
 
Kol. Zemánek se zeptal, zda by nebylo možné alespoň uvést doporučení, třeba na stránkách 
fakulty, dle jakého kurzu mají studenti peníze posílat. 
 
Tajemník Malý řekl, že kurz se neustále mění a fakulta musí požadovat částku v korunách, 
s tím se nedá nic dělat. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že má v dobré paměti, že zhruba před čtyřmi lety se u samoplátců 
přecházelo z poplatků v dolarech – znamená to, že před touto změnou fakulta jednala 
protiprávně? 
 
Tajemník Malý řekl, že tehdy svůj post nezastával, technicky to dle něj ale nemohlo být zcela 
správně. 
 



Pan děkan dodal, že jednání fakulty rozhodně nebylo protiprávní, k danému opatření se 
přistoupilo kvůli velkému propadu dolaru, jenž ústil ve ztráty, proto se platba fixovala. 
Pravděpodobně lze v budoucích informačních materiálech pro uchazeče uvést nějaké 
instrukce, aby byl poplatek hrazen k určitému datu v určitém kurzu. 
 
Kol. Píša se zeptal, jak vznikla navržená částka poplatku za delší studium, díval se na 
dlouhodobý vývoj a s výjimkou předkládaného návrhu jeho výše klesá. Jaká je politika 
fakulty v této oblasti? 
 
Proděkan Špinka řekl, že se snaží držet poplatky spíše níže. Letos výše tohoto poplatku 
poprvé neklesá, nýbrž je zachována loňská výše, a to proto, že se loni poprvé podařilo 
efektivně čerpat ze stipendijního fondu, dokonce ze 102 procent (kvůli novým vnitřním 
grantům atd.). Uvažovalo se o jeho mírném zvýšení, ale vzhledem k tomu, že fond disponuje 
polštářem ve výši 24 mil. Kč, rozhodl se jej pro tento rok neměnit a dle výše čerpání jej 
případně upravit až příští rok. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že na AS UK se připravuje novelizace stipendijního řádu univerzity, 
jejímž jediným obsahem je zvýšení účelových a doktorských stipendií, v případě účelových 
stipendií dokonce ze čtyřiceti na osmdesát tisíc. Dá se tedy očekávat, že stipendijní fond bude 
možné čerpat podstatně efektivněji, o navýšení jeho plnění by se proto dalo uvažovat. 
 
Proděkan Špinka řekl, že pokud dá senát doporučení v tomto směru, lze poplatek zvýšit. 
Stipendijní fond ale disponuje velkou rezervou, která vznikla tím, že se jej v minulosti zcela 
efektivně čerpat nedařilo. Stipendia by navíc exponenciálně nezvětšoval, pochybuje o tom, že 
by takové zvýšení bylo efektivní, fakulta už nyní výjimečně žádala o překročení stanovené 
maximální hranice, šlo však o jednotlivé případy a neměl pocit, že by tak bylo třeba činit 
často. Posun rektorátní hranice vítá – především proto, že už nebude třeba žádat o zmíněné 
výjimky. 
 
Pan děkan doplnil, že navýšení vítá také, dosavadní maximálně výše mu však přijde ve 
většině případů postačující. Především mu přijde přehnané jen z tohoto důvodu zvyšovat 
poplatky za delší studium o další tisíc nebo dva – ty přece také platí studenti. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, kolika studentů se poplatek za delší studium týká, jak by narostlo 
plnění fondu v případě zvýšení poplatku o přibližně tisíc korun? 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že fakulta eviduje 388 povinností poplatku za další studium a 
3 224 za studium delší. Snaží se jim však vycházet maximálně vstříc, mnoho z nich tak má 
splácení odložené, případně splácí dle splátkových kalendářů. 
 
Usnesení č. 43: AS FF UK schvaluje výši poplatků spojených se studium pro akademický 
rok 2013/2014. 
 
Hlasování: 23-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
6. Výše doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 2013 
 
Pan děkan uvedl, že návrh výše stipendií standardně vychází z toho, jaké prostředky fakulta 
dostávala v loňském roce. Jde o ministerskou dotaci, kterou fakulta tradičně dokrývá 
prostřednictvím specifického výzkumu. 



 
Kol. Chromý se zeptal, proč je určeno stipendium pro čtvrtý ročník, jde sice pouze o jednoho 
studenta, standardně se ale stipendium vyplácí jenom do třetího ročníku. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že jde o zahraničního studenta, který by bez stipendia nedostal 
vízum. 
 
Usnesení č. 44: AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií ve druhém čtvrtletí roku 
2013. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Výroční zpráva o činnosti AS FF UK za rok 2012 
 
Kol. Chromý informoval o změnách oproti původnímu textu, který byl součástí pozvánky: 
v příloze 3 jsou doplněny dvě zprávy, které předtím chyběly. Jediná zpráva, která dodána 
nebyla a pravděpodobně ani dodána nebude, je o činnosti knihovní komise za první pololetí r. 
2012, jejíž předseda dr. Biegel v korespondenci nereaguje. Druhou změnou je oprava chyby, 
kdy byl jako místopředseda senátu v květnu r. 2012 jmenován kol. Sládek na místo kol. 
Lyčky. 
  
Usnesení č. 45: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za rok 2012 se 
zanesením předložených změn. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Různé 
 
Kol. Zajíček otevřel bod třemi vstupy: 1) AS UK na svém příštím zasedání velice 
pravděpodobně schválí rozpis částek rozdělených jednotlivým fakultám, dle kterého si fakulta 
ve všech částech, vzdělávací i výzkumné, polepší o cca šest procent. 2) Krom již zmíněné 
novelizace stipendijního řádu univerzity by mělo dojít i ke třem změnám Statutu v souladu 
s novelou VŠ zákona z pera doc. Putnové zlepšující podmínky pro studující matky, dále ke 
změně ohledně garantů studijních oborů a k zakotvení etického kodexu UK, sestavovaného 
z popudu FF. Obě posledně jmenované záležitosti byly na programu už minule, nebyly však 
přijaty, protože jejich projednání bylo spojeno s návrhy na nová loga fakult, jež AS UK 
odmítl. Nyní by jejich přijetí již nic bránit nemělo. V souladu s novelou doc. Putnové se bude 
měnit i Studijní a zkušební řád UK, návrh obsahuje i další změny, mimo jiné jedno 
ustanovení, které by vzhledem k zavedené praxi mohlo FF výrazně poškodit – pravidlo, že 
student může splnit předmět jen v tom roce, ve kterém si jej zapsal. 3) K dispozici je finální 
podoba katalogu k novelizaci zákona o VŠ, která je zanesená do paragrafů (byť se ještě 
nejedná o paragrafované znění). Bohužel se ukázalo, že jde o legislativní zmetek, který jednak 
neodráží všechny dobré ideje, jež měly být uskutečněny, a jednak zavádí věci, které nedávají 
žádný smysl. Jediné, co katalog v dané podobě přináší, je zvýšení výkaznictví vůči 
ministerstvu a omezení pravomocí fakult. Ministerstvo chce stále novelu předložit vládě na 
počátku května, vzhledem ke stavu materiálu se ale nedá očekávat, že by tento termín stihlo. 
 
Pan děkan uvedl, že Etické komisi předal podnět na jedno řízení: týká se oboru, o kterém již 
byla řeč, předseda oborové rady studoval na stejném oboru doktorské studium, což je zvláště 
nepřípustné už proto, že tento podepisuje studentům postup do dalších let studia. 



 
Kol. Pullmann doplnil, že EK se sešla jednou, sejde se ještě příští týden, kde by měl dostat 
prostor na vyjádření i zmíněný akademický pracovník. Své studium si patrně garantoval sám 
s hodnocením skládajícím se ze samých „A“, v r. 2013 jej z neznámých důvodů přerušil. 
Nechce předjímat výsledek jednání, sám však bude pravděpodobně doporučovat 
přehodnocení všech jeho zkoušek a rekonstrukci oborové rady. 
 
Proděkan Šedivý upřesnil, že zmíněný akademický pracovník studium nepřerušil, ale ukončil. 
 
Pan děkan řekl, že zmíněný akademický pracovník své studium ukončil, protože jej k tomu 
vyzval, stejně jako k rezignaci na post předsedy oborové rady a její opuštění, první dva 
požadavky přitom splnil, třetí ne. 
 
Kol. Chromý se zeptal, jak se budou řešit případná rigorózní řízení na kulturologii, která by 
probíhala do 1. 10. 
 
Pan děkan řekl, že věc už řešil s proděkanem Skarnitzlem. K dubnovému termínu, který lze 
ještě k rigoróznímu řízení využít, se přihlásilo třináct uchazečů, přičemž práce některých 
z nich byly předmětem zmíněných negativních externích posudků. Toto řízení již nelze 
legislativně zastavit, postaral se však o nové složení komise, která bude z velké části externí, 
všech třináct prací se přitom podrobí zvláštnímu posouzení. 
 
Proděkan Skarnitzl dodal, že tyto kroky byly umožněny tím, že kulturologie dala o rigorózním 
řízení vědět s dostatečným předstihem. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, zda během přípravy novely zákona o VŠ padnul návrh na zrušení 
rigorózních řízení, které v současném vzdělávacím systému nemají žádný smysl. 
 
Kol. Zajíček odpověděl, že takové návrhy sice padaly, nikdo je ale nebral vážně. 
 
Pan děkan doplnil, že problém vždy skončil u profesních komor – právo a medicína rigorózní 
řízení potřebují a je pak vnímáno jako nespravedlivé, kdyby měly být zachovány pouze v 
některých případech. 
 
Kol. Chromý poděkoval přítomným za účast a uvedl, že se těší na příští zasedání. 
 
 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne 11. 4. 2013 


