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          12. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že program byl součástí pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 16-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 9. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu přišly dvě připomínky od kol. Zemánka – obě byly zapracovány. 
 
Hlasování: 15-0-2, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Akreditace 
 
Pan děkan uvedl, že se vyjádří pouze k jednomu materiálu: akreditaci Informačních studií a 
knihovnictví, jejíž změna je dána postupným ukončováním spolupráce s VOŠ IS, v souvislosti 
s tím obor připravil poněkud jiný profil; nastavený směr přitom vnímá pozitivně.  
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová připomněla, že jednotlivá stanoviska i podrobnější zprávy komise byly 
senátorům k dispozici. Vesměs jde o neproblematické materiály kromě již panem děkanem 
zmiňované akreditace, v jejímž případě však komise vzala na vědomí, že je k ní ze 
zmiňovaného důvodu třeba přistoupit. Vedoucí ústavu navíc o existujících problémech oboru 
ví a snaží se je řešit. 
 
a) Žádost o prodloužení akreditace SO Informační studia a knihovnictví v bakalářském SP 
Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní 
doba studia, jednooborové studium)  
 
Usnesení č. 47: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Informační 
studia a knihovnictví v bakalářském SP Informační studia a knihovnictví (prezenční a 
kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) 
k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
b) Žádost o rozšíření akreditace o SO Egyptologie v navazujícím magisterském SP Historické 
vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
Usnesení č. 48: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Egyptologie v 
navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní 
doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
c) Žádost o rozšíření akreditace o SO Hebraistika v navazujícím magisterském SP Filologie 
(prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) 



 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Šedinová poděkovala za stanovisko SK a stručně připomněla situaci hebraistiky: ta byla 
po letech útlumu znovu otevřena r. 1991 jako pětiletý magisterský obor, před několika lety se 
uskutečnil přechod na strukturované studium. Bakalářský stupeň studia nyní probíhá 
jednooborově, navazující magisterský se rozhodli rozšířit o dvouoborové studium, aby 
umožnili specializaci i studentům z jiných oborů (na základě existující poptávky). 
 
Usnesení č. 49: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Hebraistika v 
navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba 
studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního 
procesu. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
d) Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské jazyky v doktorském SP Filologie 
(prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia) 
 
Žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské literatury v doktorském SP Filologie 
(prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní doba studia) 
 
Žádost o prodloužení akreditace SO Germánské jazyky a literatury v doktorském SP Filologie 
(prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) na dostudování 
stávajících studentů  
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Tvrdík uvedl, že v nových akreditacích se rozděluje studium jazyka a literatury, v obou 
případech vznikne i nová oborová rada. Akreditace na dostudování se týká necelých tří 
desítek studentů. 
 
Usnesení č. 50: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské jazyky 
v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá standardní 
doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 51: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Germánské 
literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3-4letá 
standardní doba studia)y k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 52: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Germánské 
jazyky a literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá 
standardní doba studia) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 



 
e) Žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v bakalářském SP Filologie (prezenční 
forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Maršálek uvedl, že jde o reakreditaci akreditace z r. 2007, přičemž nejpodstatnější 
změnou, kterou přináší, je přidání dvou semestrálních kurzů dějin čínské literatury a čínských 
dějin, což bylo umožněno přijetím dvou nových odborníků na tyto oblasti. Změna je také 
v souladu s celkovou koncepcí studia, která klade ve dvouoborovém studiu větší důraz na 
moderní problematiku. 
 
Usnesení č. 53: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Sinologie v 
bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 17-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
f) Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma 
studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
Žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v navazujícím magisterském SP Filologie 
(prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Skarnitzl uvedl, že jde o prodloužení akreditace, přičemž provedené změny nejsou 
veliké a reagují na požadavky studentů, aby bylo studium zaměřené o něco praktičtěji a 
techničtěji. 
 
Usnesení č. 54: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v 
bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 55: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Fonetika v 
navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba 
studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Chromý navrhl, vzhledem k absenci doc. Chlupa, prohodit body programu 4 a 5. 
 
Hlasování o změně programu: 17-0-0, návrh byl přijat. 
 
4. Situace oboru romistika a možnost osamostatnění romistického pracoviště 
 
Pan děkan uvedl, že tento bod je poněkud nezvyklý – v podobných situacích možného dělení 
pracovišť většinou zároveň předkládal konkrétní návrh, tentokrát však podnět od vedení ZS 



předkládá jako diskuzní bod. Vzhledem k jedinečnosti oboru kvituje snahu o samostatnost, 
jejímu získání však brání kvalifikační struktura pracovníků současného Semináře romistiky 
(žádná habilitace ani profesura, z pěti pracovníků disponuje pouze jeden titulem Ph.D.). O 
věci však chce otevřít diskuzi a přijde mu logické učinit tak na půdě senátu, jenž by případnou 
strukturální změnu stejně schvaloval.  
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce Ústavu jižní a centrální Asie. 
 
Prof. Vacek řekl, že o věci s romistickým seminářem dlouho diskutoval a došel k názoru, že 
nazrál čas k jeho osamostatnění. Je sice pravdou, že nedisponují žádnou habilitací, obor však 
vyrůstá v něco, co má velké možnosti aplikace a co je do jisté míry i světovým unikátem. Je 
pak tedy otázkou, zda mu neposkytnout větší autonomii s výhledem na habilitaci dr. Červenky 
a kolegy Elšíka – samozřejmě pokud by byl ochoten se této práce ujmout. Obor by pak 
navenek působil efektivněji a zároveň by se mohl vnitřně posunout směry, které pro něj 
doposud nebyly možné. Navrhované řešení doporučil i s ohledem na mládí romistů, jež může 
být dobrou vyhlídkou. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce romistického semináře. 
 
Dr. Červenka začal s obecnou koncepcí oboru: romistika má nepochybné těžiště v indologii, 
Romové na druhou stranu nejsou s Indií svázáni už několik set let. Obor se snaží koncipovat 
univerzálně, špičkovou lingvistikou počínaje a sociálními pracemi a aplikovanými výzkumy 
konče, snaží se jej tedy vyvažovat mezi filologií a etnologií. Nedostatečná kvalifikační 
struktura je způsobena z části tím, že na malý počet úvazků zajišťují výuku poměrně 
vysokého počtu studentů, ke kterým navíc přistupují individuálně. Studenty se také snaží 
zapojovat do výzkumů, nedávno prováděli sociolingvistický výzkum ve více než padesáti 
regionech – provádějí mnoho terénních výzkumů, ze kterých vzniká mnoho materiálu, který 
je obtížné vytěžit. V rámci ÚJCA už nyní funguje pracoviště do jisté míry samostatně, učí tři 
ročníky na jeden asistentský úvazek, kol. Beníšek je už sice mentálně na úrovni docenta, stále 
ale dokončuje svou dizertaci; seminář je dále zcela autonomní i co se týče autonomie 
prostorové, mají vlastní VVZ a snaží se o vlastní výzkum (který se charakterem dost liší od 
zbytku ÚJCA – kromě dlouhých cest s nízkou frekvencí podnikají mnoho krátkých výjezdů 
na Slovensko), mají vlastní knihovnu, samostatnou akreditaci oboru „romistika“ i vlastní 
státnicové komise a větší část administrativy vyřizují přímo s fakultou. Organizačně jsou tak 
na rozdělení připraveni, poněkud netradičně si po dohodě s prof. Vackem již podávali vlastní 
vizi rozvoje na dalších pět let. V budoucím rozvoji by jim znatelně pomohla větší jistota a jim 
i zbytku ústavu pak snížení administrativy v rámci ústavu. Už před rokem jim byla slíbena 
jistá autonomie v rozdělování úvazků na výuku v rámci semináře, tento slib přitom dodnes 
nebyl dodržen, potřebovali by určitou garanci jistého počtu úvazků, aby mohli plánovat. Loni 
od jara do léta jim totiž byly zkráceny úvazky na výuku, protože měli volnější rok, s příslibem 
jejich navrácení ve chvíli, kdy začnou znovu vyučovat v plném rozsahu, to se však nestalo. 
Souhrou náhod zjistil, že doc. Uherek, se kterým dlouhodobě spolupracovali na 
sociolingvistických projektech, se habilitoval, již před čtyřmi lety u nich vyučoval, v současné 
akreditaci také posilují jeho podíl na výuce. Doc. Uherek navíc opustil své dosavadní 
působiště na fakultě, kulturologii, a byl by tak ideálním kandidátem na zaštítění oboru 
(problém by mohl spočívat v tom, že je zároveň ředitelem Etnologického ústavu AV ČR, a 
nemůže tak mít na fakultě úvazek 1,0, neví ale, je-li to doopravdy problém). Obor by mohl 
potenciálně zaštítit i dr. Viktor Elšík, který sice působí i na Ústavu obecné lingvistiky, přitom 
s ním ale živě spolupracují – učí u nich, je placen ze třetiny z jejich VVZ atd. Jeho preferencí 
je sice zůstat na svém ústavu, ale přislíbil svou účast v případě, že by to pomohlo 



osamostatnění romistiky. Jediným problémem je, že ještě nemá habilitaci. Doc. Uherek je 
však přítomen, aby dosvědčil svou ochotu s romistikou spolupracovat. 
 
Prof. Vacek dodal, že jeho ústav romisté nijak neobtěžovali, naopak považuje za opravdovou 
zásluhu, že mohli vyrůst do současné podoby, navrhovaný „klidný rozchod“ pak vidí jako 
správnou techniku s ohledem na budoucnost pracoviště. 
 
Kol. Píša se zeptal, v jaké fázi přípravy je nová akreditace romistiky – současná vyprší 30. 6. 
2014, což znamená, že nyní by už měla procházet příslušnými orgány fakulty. 
 
Dr. Červenka odpověděl, že byli zařazeni do květnového termínu v rámci zasedání Studijní 
komise – akreditaci právě dokončuje Mgr. Beníšek. Termín je stanoven na polovinu května – 
doufá, že jej stihnou a žádost podají. 
 
Kol. Pullmann se zeptal, do jaké míry je seminář schopen zajišťovat své kurikulum (což je 
poměrně důležitá otázka, mluví-li se o osamostatnění) – jsou schopni jej zajistit sami, nebo 
musí spolupracovat s dalšími ZS?  
 
Dr. Červenka řekl, že už několik let mají samostatnou akreditaci romistiky, zajišťují ji ve 
spolupráci s dalšími ústavy, přičemž hlavní váha spočívá na nich. Spolupracují s lingvistikou, 
od r. 2001 s etnologií, která zajišťuje „Úvod do obecné antropologie“, také se zmiňovaným 
doc. Uherkem, který byl na kulturologii a nyní by mohl být na romistice. Zároveň se nechtějí 
zcela odtrhnout od indologie, například  v právě podávané akreditaci indologie je i přednáška  
romisty Mgr. Beníška, který studoval zároveň sanskrt. Zbytek zajišťují sami ve spolupráci 
s několika málo externisty.  
 
Prof. Vacek dodal, že možnost vzájemného zajišťování existuje vždycky, komplementarita 
s jeho ústavem by zůstala zachována; může se stát, že student bude chtít porovnat moderní 
romštinu s jejími archaickými podobami v Indii – to není a nebude problém. 
 
Kol. Ondračka řekl, že je přesvědčen o tom, že romistika by měla být samostatným oborem a 
je mu líto, že tomu tak dosud není. O historickém pozadí oboru ví, ten však existuje více než 
dvacet let – jak je pak možné, že jeho kvalifikační struktura vypadá tak, jak vypadá (třeba 
religionistika je o deset let mladší, přitom má dva docenty a několik Ph.D.)? Ve vystoupení 
dr. Červenky dále zaznívalo, že jednou z hlavních motivací osamostatnění je větší jistota a 
stávající problémy s úvazky, v čem má tato jistota přesně spočívat? 
 
Dr. Červenka odpověděl, že spousta uchazečů jsou lidé, kteří už buď v praxi byli, nebo tam 
směřují a pouze část z nich se profiluje akademicky, ti pak stále studují, rozvíjejí se a dělají si 
tituly až na poslední chvíli. Romisté mají široké pole působnosti a nedotahují pak do konce 
projekty, které se nabízejí, spoustu práce přitom ještě musí odmítat. Jedná se přitom o 
relativně specifický obor – přítomná kolegyně Sadílková aspiruje na doktorát, chce se věnovat 
romským dějinám, spolupracuje však v současné na dvou evropských projektech, což ji ubírá 
kapacitu pro dokončení dizertace. Obor sice existuje dvacet let, ale otevíral se pouze 
v některých letech. Přislíbil část úvazku Mgr. Lvové, která se podílí na etnologické části jejich 
výzkumného záměru, nedostal na to ale peníze, které chtěl čerpat právě z tohoto záměru, 
protože jimi musel nahradit části úvazků odňaté z balíčku. Obor v r. 1991 zakládala doc. 
Hübschmannová, vedení měla přebrat její žákyně dr. Šebková, nešťastně však zemřela dříve 
než první jmenovaná. On sám se tenkrát profiloval spíše jako organizátor, který bude mít na 
starosti granty apod. Co se jistoty týče: ústav dostává jeden balíček peněz, přičemž se skládá 



ze tří nesouměrných seminářů, které spolu nekomunikují příliš intenzivně. Před dvěma lety se 
rozhodli, že nebudou ihned otevírat navazující magisterské studium – nebylo dostatek 
bakalářských studentů připravených na přechod do dalšího studia, v roce 2011–12 tak byl 
vyučován jen jediný ročník. Pedagogické úvazky pracovníků jim byly v návaznosti na to 
seškrtány, slíbilo se, že se jim vrátí, až zase učit začnou. To se nestalo a nyní tak učí tři 
ročníky za jeden úvazek z balíčku. Z toho pak plyne ona nejistota a jisté animozity, není 
zkrátka jasné, jak se rozdělují peníze a jak se rozdělovat budou. Potřeboval by mít 
garantovaný určitý obnos na studenta a za vědecké výkony, aby mohl plánovat další rozvoj 
oboru. 
 
Prof. Vacek řekl, že dr. Červenka adekvátně vysvětlil postupné úbytky, v takto postaveném 
oboru pak hraje svoji roli velký rozptyl práce, při zadaných podmínkách habilitace následně 
trvá jistý čas, než se tyto splní. Otázka financí a úvazků je komplikovaná, on musí nastavit 
platy zhruba na stejné úrovni pro stejné typy pracovníků, což dělá – a pak má někdo prostě 
většinu svého platu z VVZ apod. Toto může být předmětem dohadování, ale on sám se 
nedomnívá, že by domluva byla přehnaná, v polovině minulého roku nastala výjimečná 
situace, nemyslí si ale jako kolega, že jde o existenční nejistotu, všechno je otázka domluvy 
na rozdělení a toho, jaké jsou zdroje. 
 
Dr. Červenka uvedl, že dle něj zazněla klíčová věta – všem pracovníkům se nastavují mzdy 
stejně. Čím víc pak romisté získají ze svého vědeckého výkonu, tím víc se jim poníží dotační 
část odměny. Neví pak, kolik toho má dělat, kdykoli si připraví zdroje – třeba na zaplacení 
zmiňované kolegyně, která by se věnovala etnologii – je jim tato částka sebrána z dotační 
části balíčku. Ve výsledku nyní vyučují tři ročníky téměř zdarma, respektive na jeden úvazek. 
 
Prof. Vacek řekl, že skutečností této fakulty zkrátka je, že jsou platy poskládány tak, aby 
panovala jistá rovnováha, protože všichni přece pracují. Na ostatních seminářích funguje 
stejná praxe. Ano, opravdu připouští, že toto je praktickým předmětem debaty, nejedná se ale 
o příčinu rozdělení, tou je umožnit osamostatnění a rozvoj tohoto oboru. 
 
Kol. Chromý se zeptal, co je tedy konkrétně předmětem sporu mezi Seminářem romistiky a 
vedením ÚJCA. 
 
Prof. Vacek odpověděl, že nejasné formulování, dál by to ale nerozváděl. 
 
Dr. Červenka řekl, že v zápise z předvolební schůze, kdy prof. Vacek znovu kandidoval na 
vedoucího ústavu, je zachován jeho jasný dotaz, zda bude po návratu Mgr. Beníška 
z dlouhodobého výzkumu na Ukrajině obnoven jeho pedagogický úvazek, na což podal prof. 
Vacek jasně kladnou odpověď. Další otázkou bylo, zda si bude seminář moci sám rozdělovat 
své úvazky – i na tu prof. Vacek odpověděl kladně. Po jeho zvolení se nestalo ani jedno 
z toho a navíc snížil balíčkové platy i jemu a Mgr. Sadílkové. Až po navýšení financí z VVZ 
vrátil z úvazku Mgr. Beníška asi 700 Kč z původních zhruba 4 000. Prostřednictvím VVZ 
navíc dostali více financí, ale o to méně od ústavu, takže fungují trochu jako jeho fundraiser. 
 
Prof. Vacek uvedl, že na začátku tohoto roku se finanční situace poněkud zlepšila, proto 
rozdělení zdrojů poněkud přeorganizoval, nemohl tak však učinit v plné míře. Zopakoval, že 
toto přece není jádrem sporu, v této otázce jsou determinováni fakultou. 
 
Kol. Ondračka řekl, že se divil, jak může někdo v dané personální situaci uvažovat o 
osamostatnění, nyní ale vidí, že jde primárně o finanční autonomii – jestli si prof. Vacek 



myslí, že ne, z pohledu romistů tomu tak, zdá se, je. V dané chvíli však nevidí řešení, 
osamostatnění není v dané personální situaci možné, zároveň však na ústavu existují reálné 
problémy s rozdělováním financí. 
 
Kol. Chromý se zeptal, kolik má nyní seminář fakultních úvazků po odečtení úvazků 
financovaných z grantů. 
 
Dr. Červenka odpověděl, že pokud počítal dobře, tak jeden. 
 
Kol. Chromý se zeptal, zda to tedy znamená, že pět pracovníků pracuje za jeden pedagogický 
úvazek. 
 
Dr. Červenka odvětil, že vlastně čtyři – jedna kolegyně nevyučuje a dělá pouze vědu v rámci 
grantu GA ČR. 
 
Dr. Hříbek řekl, že jádro sporu nemůže spočívat pouze ve finančních neshodách – pak by 
přece s oddělením nesouhlasily obě strany. Daná věc sice je problémem, není ale jedinou 
motivací. 
 
Kol. Chromý odpověděl, že věc se dá také interpretovat tak, že romistika měla nějaké 
přislíbené úvazky, ty jí prof. Vacek sebral a nevrátil a nyní ji takto vytěženou posílá pryč, což 
může způsobit, že pokud romistům skončí granty a nové nezískají, nemají z čeho žít.  
 
Prof. Vacek řekl, že se jednalo o úvazek doc. Hübschmannové, následně přibyl další. Taková 
situace se ale týká i dalších seminářů, i tam učí pracovníci z peněz na vědu – to je pro ně 
přece pozitivní, že mohli přinést peníze i pro další pracovníky. Nemyslí si tak, že jde o jádro 
sporu, tak by si mohli stěžovat i mongolisté a další. Úvazky se samozřejmě rozdělovaly i na 
základě VVZ, to je závazek pro obor i celý ústav, aby výzkumné záměry fungovaly, nyní jsou 
přislíbené na dalších pět let, což přece nějakou jistotu přináší. Mrzí ho, že debata sklouzla na 
tuto rovinu, on na situaci vidí spíše pozitiva, totiž, že se úvazky vzájemně doplňují. Finance se 
přitom z roku na rok mění, i rozdělení úvazků se tak měnilo, což je sice práce především pro 
něj, on ji ale dělal proto, aby se všichni měli líp. Tyto otázky však nesouvisí s růstem oboru, 
je jenom pozitivní, že mají nějaký výhled. Je rád, že dr. Červenka alespoň připustil, že část 
úvazku Mgr. Beníškovi vrátil. Rád by se ale vrátil k technické stránce věci, totiž, zda by byl 
senát tento obor ochoten vidět, s případnou habilitací, jako ozdobu této fakulty, další aspekty 
by řešil v průběhu realizace tohoto podle toho, jaké budou možnosti. 
 
Pan děkan poděkoval všem, kteří vystoupili za všechno, co zaznělo, protože mu to dalo 
k dispozici velký počet argumentů pro jeho další kroky. 
 
5. Rozpor vůči zprávě zpravodaje o akreditaci japanologie 
 
Kol. Chromý uvedl, že k dispozici byl text rozporu i zpráva doc. Chlupa a požádal o vyjádření 
někoho z autorů rozporu. 
 
Dr. Labus nejprve omluvil doc. Sýkoru, vedoucího oboru, který je na konferenci v zahraničí. 
Po tom, co Studijní komise projednávala reakreditaci, dostali 17. dubna stanovisko SK spolu 
se zprávou jejího zpravodaje, přičemž ve stanovisku bylo jasně napsáno, že zpráva je 
postupována oboru a panu děkanovi. V takové situaci pak dospěli k tomu, že je třeba se 
k zprávě vyjádřit. Obsahuje totiž hodnocení a výroky, které považují za zavádějící, 



nepodložené a dehonestující. Zpráva je zavádějící: jednak se obor nejmenuje „japanologie“, 
nýbrž „japonská studia“, učí na něm šest pracovníků (zpráva mluví o třech), zpráva a 
stanovisko jsou dále v rozporu, když první navrhuje akreditaci pouze dvouoborového studia a 
druhé akreditaci studia jednooborového i dvouoborového. Zpráva je dále nepodložená: 
neustále směšuje bakalářský a navazující magisterský stupeň studia, přičemž bakalářský nebyl 
vůbec předmětem jednání, dále pouze konstatuje, že studijní plán je příliš středoškolský a 
chybí mu teoreticko-metodologická část, kdyby se přitom pan docent do plánu podíval, musel 
by změnit názor. Také nepatřičně srovnává obor s jinými obory. Dále mluví o rozkolísané 
kvalitě jednotlivých předmětů na základě studentských evaluací – je překvapen, že se 
evaluace využívají takto, přivedl však několik studentů NMgr. studia, jichž se přítomní 
mohou na výuku, pochopitelně za jeho absence, zeptat. Fakultní průměr evaluací je navíc 
73,1%, průměr ústavu je 77,5%, jednotliví vyučující: doc. Sýkora 97,7%, dr. Labus 90,2%, dr. 
Tirala 85,2 %, prof. Zdenka Svarcová 82,7%, Mgr. Petra Kanasugi 85,6% a Mamoru Morita 
75%. Vytáhnout za takového stavu tři účelově vybrané komentáře mu nepřijde spravedlivé. 
Zpráva je dehonestující, protože byli nařčeni z toho, že nejsou schopni zajistit výuku PVP, 
v akreditaci jich přitom vypsali sedm, doposud byly vypuštěny, protože je vypisovali jako 
volitelné. Dále zpráva o doc. Sýkorovi říká, že „chápe japanologii jako přípravku pro budoucí 
zaměstnance japonských firem“ – zná jej přitom dlouhodobě a naopak ví, že klade velký 
důraz na metodologii a teorii. Požadují, aby byla zpráva revidována a aby s oborem nebyla 
v procesu reakreditace spojována. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření doc. Chlupa. 
 
Doc. Chlup se vyjádřil nejprve ke kontextu zprávy: studijní komise je poradním orgánem 
děkana a senátu, dle současného opatření funguje tak, že na prvním zasedání vydá doporučení 
a další podklady pro pana děkana, typicky formou stručného stanoviska vyjadřujícího se 
kladně/záporně s navrhovanými změnami. V případě, kdy se však toto doporučení rozchází 
s představami ZS bývá vyhotovena delší a podrobnější zpráva. Z toho vyplývá jednak to, že 
tato zpráva je čistě interní – je dávána pouze k rukám děkana a ZS, a jednak to, že v ní nejde o 
komplexní hodnocení oboru, ale o podklady k doporučení SK tak, aby byly její návrhy 
srozumitelné. Co se týče směšování bakalářského a navazujícího magisterského studia, 
kdykoli se posuzuje koncepce druhého, musí se vzít v potaz první, z hlediska koncepce studia 
nelze oba stupně oddělovat. Zároveň věděli, že v červnu přijde na senát akreditace 
bakalářského studia, chtěli tak ZS připravit i na jeho úpravy. Dále si nemyslí, že je 
nelegitimní srovnávat japonská studia s jinými obory – to přece nemá znamenat, že všechny 
obory mají být stejné, ale v případě, když se nějaký odchyluje od oborů podobného typu, chce 
SK vědět proč a byla by ráda, kdyby se tak dělo v souladu s nějakými základními přístupy ke 
studiu na FF. V tomto případě třeba s jeho akademickým zaměřením – pak působí zvláštně 
absence PVP, která je jednak neobvyklá, jednak je SK nakloněna spíše té představě, že 
v NMgr. studiu by měl student mít možnost více se zaměřit na jednu oblast svého zájmu. 
Stejně tak v Bc. studiu, kdy je nápadné, že osmdesát procent studijního plánu tvoří jazykové 
kurzy, u příbuzných oborů je přitom tento poměr nižší – to pak vyvolává otázku, zda takové 
studium nefunguje především jako jazyková škola a zda se ostatní typy předmětů nemusí 
přenášet do NMgr. studia. Dvouoborové studium považuje za přínosné z mnoha důvodů, 
přináší studentům větší možnost uplatnění, umožňuje kreativní výměnu mezi obory a větší 
odstup od každého z nich – doc. Sýkora řekl, že pokud by japonská studia byla výhradně 
dvouoborová, znamenalo by to jejich likvidaci – upřímně neví, proč, existuje spousta oborů 
vyučujících velice obtížným jazykům, které jako čistě dvouoborové fungují (např. řečtina, 
latina). Takové studium také pokládá za velmi výhodnou formu pro malé obory, protože pak 
mohou snadněji zajišťovat výuku – ve dvouoborovém studiu musí povinně zajistit polovinu 



předmětů oproti jednooborovému. Když se na SK ptali doc. Sýkory, proč vyučují tak málo 
PVP (studenti by se pak přece mohli více specializovat), odpověděl, že s tak malým počtem 
úvazků jej nedokážou zajistit. Přišlo jim proto, že by dvouoborové studium mohlo být řešení, 
preferovali přitom přechod namísto rozšíření, protože mu rozumí jako příležitosti koncipovat 
studium nově. Zároveň si je však vědom, že je takové řešení poměrně radikální. Evaluace jsou 
pro ně důležité, jsou si však vědomi toho, že se s nimi musí zacházet velice obezřetně, zvláště 
v případě evaluací jednotlivých pedagogů (z toho důvodu také ve fakultní aplikaci znemožnili 
vytváření celofakultních žebříčků dle procentuálního hodnocení). K evaluacím tak přihlíží 
tehdy, když ukazují výrazné odchylky, které se mohou ukázat zajímavými – v případě 
pedagogů tak třeba tehdy, když jeho evaluace dlouhodobě vykazuje nízká hodnocení. To 
rozhodně není případ japonských studií, přihlédli však k letos poprvé kladeným obecným 
otázkám o ZS. I v takovém případě je nejprve třeba vědět, jak typicky vypadají odpovědi na 
tyto otázky napříč fakultou, doc. Chlup proto přečetl všechny odpovědi na všech oborech, 
typicky se jedná o drobnosti, případně jeden až dva komentáře zásadnějšího charakteru – 
pokud je takových komentářů pět a víc, vyvozuje z toho, že studium možná trpí nějakým 
problémem. V případě japonských studií se sešlo šestnáct odpovědí, polovina z nich 
upozorňovala na malý počet PVP, což nepůsobí úplně nahodile. Zmiňovaná rozkolísanost 
úrovně se zmiňovala čtyřikrát, to mu nepřišlo tolik, když to však říkal doc. Sýkorovi, ten tento 
fakt vůbec nezapíral a vysvětloval, že různá úroveň kurzů je způsobena různou úrovní 
uchazečů. Co se „firemní přípravky“ týče, uznává, že to nebylo šťastné vyjádření, jeho 
zdrojem byly jisté ústní informace – vzhledem k tomu, že šlo o interní zprávu, nebyl tak 
opatrný, jak být měl. Po stížnosti doc. Sýkory tuto formulaci odstranil (neměla by tak být ani 
ve verzi zprávy, kterou dostal k dispozici senát). Toto vyjádření bylo skutečně nepřesné, spíše 
než o firemní přípravku šlo o pochybnosti, zda studium dostatečně vede k akademické dráze, 
což se samozřejmě těžko dokazuje (i vzhledem k tomu, že fakulta nemá statistiky o uplatnění 
svých absolventů). Jistou indicií může být třeba to, že v Orientálním ústavu AV ČR (v jehož 
radě zasedá i on sám) není žádný japanolog, a to proto, že se dlouhodobě nedaří žádného 
sehnat. Nedávno se vypisovalo výběrové řízení s důrazem na dálný východ, nepřihlásil se ani 
jeden japanolog, za to sinologové hned tři. Uznává však, že svoje vyjádření v tomto směru 
přehnal. 
 
Mgr. Ulman, toho času doktorand teorie a dějin zemí Asie a Afriky a současně absolvent Bc. i 
NMgr. studia japonských studií, uvedl, že má pocit, že pan docent situaci poněkud zkresluje. 
Je pravdou, že v bakalářském stupni je větší část hodin zaměřena jazykově, to ale neznamená, 
že studenti neabsolvují také kurzy dějin, literatury, japonské společnosti a myšlení. 
V navazujícím magisterském studiu je pak jazykových kurzů minimum a většinu tvoří 
odborné přednášky a semináře, které navazují na kurikulum bakalářského studia. Absolvoval 
také bakalářské studium sinologie, může tak srovnávat: zaměření sice je trochu odlišné, 
sinologie byla zaměřena především na starou Čínu a kurikulum obsahovalo méně jazykových 
hodin, neměl však pocit, že by tyto rozdíly zhoršovaly kvalitu ani jednoho z nich – na 
sinologii byla poněkud nižší jazyková úroveň, ale zase o něco více volitelných kurzů, vcelku 
by však řekl, že úroveň obou oborů je ekvivalentní. Neměl dále pocit, že by akreditace NMgr. 
studia japonských studií nefungovala, měl dostatečný počet hodin, sice je vždy co zlepšovat, 
ale neměl pocit, že by studium bylo nekvalitní – předměty byly na vysoké úrovni, množství 
kreditů mu přišlo adekvátní (neměl problém sestavit svůj rozvrh, aby bez problémů splnil 
studijní plán i minimální počty kreditů). Japonská studia rozhodně nejsou přípravkou pro 
japonský průmysl, a tím méně v navazujícím magisterském studiu. 
 
Dr. Labus řekl, že doc. Chlup mluvil zpočátku o účelu, on sám však spíše o obsahu – i když se 
jedná o interní dokument, tak v něm přece nelze tolerovat nepřesnosti a zavádějící obsah. Ke 



srovnávání příbuzných oborů: z pozice pana docenta se může japanologie a sinologie jevit 
podobně, jemu samému to však přijde jako nepřijatelné kritérium – on sám by si netroufl 
porovnávat obory svému zaměření takto vzdálené. Jakékoli opírání se o evaluace považuje za 
neprůkazné při dané procentuální úspěšnosti oboru. Co se týče dvouoborového studia, ze 
zkušenosti se přesvědčili, že k tomu, aby student získal kvalitní japanologické zázemí, je 
třeba, aby studoval jednooborově, zvláště v bakalářském studiu. Japonština je velice obtížný 
jazyk, dvouoborové studium už zkoušeli, ale neosvědčilo se. Také proto potřebují tolik 
jazykových kurzů, aby mohli studenti v navazujícím magisterském studiu bez problémů 
zpracovávat jakékoli relevantní texty. Profilaci studentům umožňují, doporučují jim literaturu 
apod. – v tomto bodě nevidí problém. 
 
Doc. Chlup namítl, že srovnávání oborů je docela důležité, protože kdyby nebylo možné, 
nemohla by fungovat ani SK. Ta přece nemůže být složena z několika externích odborníků 
pro každý obor. Pochopitelně to neznamená, že se nedá vyargumentovat odlišné fungování 
oboru – hlavní argument spočívající v obtížnosti japonštiny jim ale nepřišel příliš 
přesvědčivý, sám se byl zeptat známého, který umí japonsky, korejsky i čínsky, zda mu 
některý z těchto jazyků přijde těžší než ostatní a přinejmenším on takový pocit neměl. Při 
projednávání akreditačního návrhu sinologie se komise ptala zástupců tohoto oboru, zda mají 
pocit, že jsou dvouoboroví studenti horší, než jednooboroví a ti trvali na tom, že tomu tak 
rozhodně není. 
 
Dr. Tirala řekl, že je otázkou, zda jsou jejich studenti horší v japonštině, než studenti sinologie 
v čínštině – k tomu účelu lze provést srovnání v rámci mezinárodních testů. Nechápe také, 
proč se doc. Chlup stále opírá právě o sinology, neví, „s kým se kamarádí.“ Japonská studia 
také nepatří mezi malé obory, jejich studenti se uplatňují jak v japonských firmách, tak 
v akademické sféře – spoustu jich po absolvování bakalářského stupně odchází na navazující 
magisterský stupeň na japonské univerzity. Nezná situaci v Orientálním ústavu, ví však, že 
celkem nedávno nastoupilo nové vedení, v návaznosti na to bylo propuštěno spoustu lidí, 
mezi nimi i dva japanologové, další japanoložka odjela na pětiletou stáž do Japonska, jeden 
kolega se tam hlásil, ale na konec se rozhodl pro jejich pracoviště. Ví také o tom, že jedna 
budoucí doktorka se tam bude hlásit. Dále neví o tom, že by někde byla vypsána povinnost 
učit PVP, nijak se tomu ale nebrání, v nové akreditaci nějaké budou, takže i oni evaluace 
reflektují. Nakonec se omluvil za několik prvních prudkých slov. 
 
Pan děkan uvedl, že v celé debatě nejde o věcnost, ale o nepochopení procesu schvalování 
akreditačních žádostí. Posledním opatřením děkana se jasně stanovuje, že v prvním kole SK 
doporučí/nedoporučí žádost k dalšímu projednávání, následně probíhá komunikace mezi ní, 
děkanem a ZS a poté následuje druhé kolo projednávání materiálu. Tato debata se má vést ve 
druhém kole, případně po něm, a to u relevantního materiálu (který senát nyní ani nemá 
k dispozici). On přece 2. května posunul materiál k projednání ve druhém kole, tímto dal 
jasný signál, že je postoupen do druhého kola. Indologie má podobné problémy a řeší je 
standardním způsobem. 
 
Prof. Vacek řekl, že za svůj ústav vyslovuje podporu japonským studiím. Specifičnost oboru 
je něco, co je velmi podstatné. Síla fakulty vždy spočívala v komplementaritě (jak už 
zmiňoval), v různých specializacích, což není jen otázkou odbornosti, ale i ekonomičnosti. 
S politováním pozoruje, že toto pojetí se začíná tříštit. 
 



Dr. Tirala poděkoval prof. Vackovi za podporu. Má za to, že debata se vede o dvou 
materiálech: zprávě doc. Chlupa a jejich rozporu, které má senát k dispozici, nikoli o 
akreditaci samotné. Chtějí pouze, aby byla zpráva revidována. 
 
Pan děkan odpověděl, že pokud japonská studia chtějí, aby SK revidovala svoji zprávu, může 
tento podnět vydat děkan nebo SK, ale ne senát. Senát dostává zprávu až po druhém kole, 
rozporovanou zprávu ani nedostává. 2. května jasně vydal pokyn k pokračování procesu. 
Tento požadavek se snaží obcházet zavedenou strukturu. 
 
Dr. Labus řekl, že podnět poslali i senátu proto, aby náhodou někoho neopomenuli. 
 
 
6. Vyhlášení volby děkana 
 
Kol. Chromý připomněl, že na základě volebního a jednacího řádu vyhlašuje volbu přímo AS 
FF s nutností dodržet jisté termíny, PAS proto navrhl následující: volba by se odehrála 10. 10. 
2013, tj. ve čtvrtek na standardním zasedání senátu, přičemž předvolební zasedání by 
proběhlo 3. 10. 2013, kde by se měli jednotliví kandidáti představit. Konečný termín podávání 
návrhů by byl v neděli 8. 9. 2013. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, zda by se nemohl posunout nedělní termín podávání návrhů – toto se 
musí dít prostřednictvím podatelny, která je v neděli zavřená. 
 
Kol. Chromý souhlasil, je však třeba dodržet lhůtu přinejmenším třiceti dnů před volbou – 
podávat návrhy tak bude možné do úterý 10. 9. 2013. 
 
Usnesení č. 56: AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 10. 
10. 2013. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na 
úterý 10. 9. 2013. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu 
FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění 
akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana 
FF UK na 3. 10. 2013. 
 
Hlasování: 17-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Volba nového člena VR 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že se postupně podařilo doplnit strukturu VR, již v posledním roce 
bohužel opustilo několik pracovníků. Předkládaný návrh by měl být poslední náhradou, jde 
především o obor filosofie – po dlouhém hledání externího člena za pomoci ÚFaRu se 
podařilo nalézt kvalitního kandidáta bez úvazku na UK: doc. Nejeschlebu z Olomouce. 
 
Pro účely hlasování o jménech byla navržena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Bouzková a kol. Lukavská. 
 
Hlasování: 13-0-3, volební komise byla zvolena. 
 
Usnesení č. 57: AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Nejeschleby členem vědecké rady 
FF UK. 
 



Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí roku 2013 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že se jedná o standardní materiál vycházející z údajů MŠMT, tradičně 
přitom funguje dokrývání stipendií z jiných zdrojů. 
 
Usnesení č. 58: AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve třetím čtvrtletí 
roku 2013. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Chromý navrhl vzhledem k pokročilému času a absenci části vedení fakulty nyní 
projednat bod týkající se změny vnitřních předpisů UK, které se týkají využívání fakultního 
loga a ke kterým je třeba se vyjádřit na tomto zasedání, protože připomínky musí být odeslány 
následujícího dne na AS UK. 
 
Hlasování o změně programu: 16-0-0, návrh byl přijat. 
 
9. Návrh změny vnitřních předpisů UK  
 
Kol. Chromý uvedl, že problematická je změna Statutu UK, která se týká možnosti využívání 
fakultních log, pečeti apod. Problém spočívá v tom, že podoba fakultních log se bude určovat 
výhradně prostřednictvím opatření rektora, ke kterému se AS UK pouze vyjadřuje. Podoba 
tohoto opatření děkana dosud není známa. Pokud by se tak rektor rozhodl měnit pravidla tak, 
že ovlivní fakultní logo, bude každá taková změna stát fakultu poměrně značné finanční 
náklady. 
 
Usnesení č. 59: AS FF UK vznáší zásadní připomínku proti navrhované Změně Statutu UK, 
por. č. 9, čj. 71/2013. AS FF UK nesouhlasí s tím, aby pravidla pro jednotné způsoby 
grafického užívání znaku a loga univerzity, fakult a znaků dalších součástí byla stanovena 
opatřením rektora, jež nepodléhá schválení Akademického senátu UK. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Pan děkan vzhledem k pokročilé době a k tomu, že výroční zprávy lze projednat i na dalších 
zasedáních stáhnul bod 10 (Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012) a bod 11 
(Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012) z programu. 
 
10. Různé 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za účast a za pozornost a řekl, že se těší na příště. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
 
AS FF UK schválil dne: 13. 6. 2013 


