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Navrhovaný program: 
 

1. Program zasedání 
 

2. Návrh zápisu 10. zasedání AS FF UK 
 

3. Nominace uchazeče o post kandidáta na rektora 
 
4. Akreditace 

 
5. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012 
 
6. Výroční zpráva o hospodaření FF UK za rok 2012 

 
7. Různé 
 

1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl standardně součástí 
pozvánky na zasedání. Přišel však mimořádný podnět na zařazení nového bodu od pana 
děkana – požádal jej tedy o jeho představení. 
 
Pan děkan řekl, že jde o vypsání zářijového přijímacího řízení oboru arabistika – jeho 
akreditace sice byla schválena už v dubnu, od té doby se však čeká na potvrzení ministerstva, 
to je nyní přislíbeno v řádu dní, a tak by rád arabistice umožnil uskutečnit přijímací řízení do 
NMgr. studia. 
 
Kol. Chromý navrhl zařadit tento návrh jako pátý bod, současný bod 5 by se tak stal bodem 6 
a analogicky pro všechny následující body. 
 
Hlasování: 26-0-0, návrh programu v pozměněném znění byl schválen. 
 



2. Návrh zápisu 10. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu přišly připomínky od prof. Vacka a dr. Červenky, byly 
akceptovány a zapracovány. 
 
Hlasování: 21-0-5, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Nominace uchazeče o post kandidáta na rektora 
 
Kol. Chromý uvedl, že jednotliví kandidáti budou zváni zvlášť pořadí vylosovaném 
předsednictvem: jako první prof. Štech, jako druhý doc. Stehlík a jako třetí prof. Zima. 
Celkem budou mít k dispozici zhruba šedesát minut času, z nichž patnáct by mělo být 
věnováno stručnému představení a zbylých pětačtyřicet diskuzi. 
 
Kol. Chromý přivítal prof. Štecha. 
 
Prof. Štech uvedl, že neočekává zisk nominace, poděkoval však za pozvání a rád by ukázal, že 
může být svým protikandidátům důstojným protivníkem. Teze jeho programu jsou k dispozici 
na webu AS UK, jakékoliv dotazy rád vyjasní prostřednictvím mailové komunikace. Svůj 
program shrnul do pěti bodů, jež prostupují dva principy: kontinuita a změna. Prvním bodem 
je autonomie vysokých škol, udržení akademických svobod a samosprávy. Mizí sice stranická 
ingerence, přibývá však zásahů politických a podnikatelských. Co se kontinuity týče, 
v minulých letech se podařilo zabránit reformám typu Bílé knihy a julínkovským návrhům na 
privatizaci fakultních nemocnic, přes nepopiratelné úspěchy v tomto směru však šlo o 
defenzivu, reakci. Univerzita by na rozdíl od minulosti měla nově nastolovat témata a aktivně 
argumentovat v jejich prospěch. V první řadě je třeba razantněji vystupovat na mezinárodním 
poli, univerzita je členem mnoha vlivných institucí, nezaujímá v nich však aktivní roli. 
Prostor přitom existuje – za posledních pět let nevznikl žádný materiál, který by oponoval 
návrhům Evropské komise, v tomto směru by UK mohla zaujmout vůdčí roli. Má za to, že 
takový posun je možný, sám působí v programu OECD IMHE a byť byl zpočátku skeptický, 
nakonec se na tomto fóru podařilo zastavit několik nebezpečných návrhů a vyvíjet program na 
měření kvality vzdělávání. Na domácí úrovni je třeba více spolupracovat s dalšími vysokými 
školami, častokráte se stane, že univerzita přijde s určitým návrhem, ale nikdo ji nepodpoří. I 
taková spolupráce je přitom možná, jak o tom svědčí iniciativa pražských vysokých škol. 
Druhou tezí je kvalita. V tomto směru lze registrovat horší obraz UK, který je částečně 
způsoben i vlastní vinou, přílišnou orientací na kvantitu. Je třeba pokračovat v nastoleném 
důrazu na excelenci a mezinárodní rozměr univerzity, v korekcích současné metodiky 
hodnocení vědy, v programech UNCE a dále a aktivněji vystupovat veřejně. Zároveň je však 
třeba dále vyvažovat nespravedlnosti metodiky, např. vytvořením vlastních indikátorů kvality, 
jež se budou neustále testovat, abychom se vyhnuli vstupu vnějšího auditora. Indikátory 
přitom nemusí být jednotně centrální, mělo by jít spíše o vytvoření doporučení a nástrojů 
sebehodnocení. Stát připravuje novou metodiku hodnocení kvality, a s novou politickou 
reprezentací se může stát, že podle současného systému se bude rozhodovat cca o 30 
procentech financí a o zbylých 70 procentech pomocí peer review. Ke státním návrhům je 
třeba zaujímat ofenzivnější postoj, např. není přijatelný současný stav, kdy členem RVVI není 
rektor UK. Ve vědecké činnosti je třeba rozvíjet dobré stránky systému PRVOUK, jenž 
považuje za ideově dobrý, byl však spuštěn pozdě a zavádí zbytečnou byrokracii. Většina 
fakult jej však začala oceňovat, a to povětšinou ty, které vytváří mezifakultní programy. Tam, 
kde PRVOUK ale funguje jako systém kvazivýzkumných záměrů, přináší pouze zbytečnou 
administrativu, je proto třeba upravit jej tak, aby dával smysl a nestal se pouze systémem 



formálním. Třetím bodem je otevřenost. A to jednak směrem mimo univerzitu – společnost se 
změnila natolik, že je třeba excelenci univerzity dokazovat, není již považována za 
samozřejmou – jednak směrem dovnitř. Řada nedorozumění pramení z toho, že na úrovni 
vedení UK–fakulty nepanuje dobrá komunikace a přehled. V tomto bodě lze nejhůře 
argumentovat kontinuitou, přesto má prof. Štech za to, že se podařilo nastavit dobrý trend, 
který se ale nepovedlo dotáhnout. Byly uzavřeny smlouvy s ČRo, ČT, funguje veletrh 
Gaudeamus, dny otevřených dveří. Jiná věc už je to, jak se tyto příležitosti využívaly a jak se 
dávaly na vědomí. Je tak třeba zajistit vyšší profesionalitu v tomto směru, konkrétně zavést 
funkci tiskového mluvčího s velkou mírou autonomie. Dále bude nutné zlepšit síťování tak, 
aby bylo mnohem snazší pro fakulty zjistit, co se děje na univerzitě, a pro univerzitu, co se 
děje na fakultách. Významné smlouvy univerzity by měly být zveřejňovány. Čtvrtou tezí je 
infrastruktura, jejíž rozvoj je sice omezen střednědobým výhledem a nutností dokončit velké 
infrastruktury, to však nemůže vést k zanedbání potřeb menších fakult. Pátým bodem je řízení 
a změna fungování rektorátu: měl by být vypracován nový organizační řád jeho fungování, 
měla by proběhnout výběrová řízení na všechna místa vedoucích odborů a mělo by být 
umožněno jeho koncepční fungování. Úkolem rektorátu je nejen udržovat provoz, ale také 
poskytovat prorektorům potřebný analytický servis. 
 
Kol. Chromý řekl, že prof. Štech působí jako prorektor už deset let, mohl by říct tři 
nejdůležitější věci, kterých se mu podařilo za posledních pět let ve funkci dosáhnout? 
 
Prof. Štech odpověděl, že se mu za prvé podařilo, když byl v r. 2003 vyvíjen tlak na transfer 
technologií, nalézt rozumný kompromis, a to nejenom pro farmacii ale i pro ostatní obory 
(byť jen částečně, radost má však z projektu na FTVS). Vytvořit univerzitní centrum kapitálu 
pro inovační projekty přitom není jednoduché, je třeba neustále riskovat, většina projektů se 
nezaplatí. Nedávno se bavil s kolegou z Oxfordu, který takové centrum řídil – ten říkal, že 
toto centrum bylo z finančních důvodů třikrát zrušeno. Je třeba být trpělivý, vyjde zhruba 
jeden z dvaceti projektů, který pak může živit ostatní. Takové centrum se mu podařilo 
nastartovat, nyní přitom nabírá nový dech. Za druhé se mu podařilo v rámci kapacity jedné 
osoby zajistit zapojení do fondů EU, nyní probíhají tři řízení, která sice narážejí na možnosti 
takové kapacity, v zásadě však všechno funguje. Za třetí zřídil odbor analýz a strategií. Ten 
lze sice kritizovat, zároveň se však několikrát prokázal jako nepochybně prospěšný. 
 
Kol. Ondračka požádal o vyjasnění postoje prof. Štecha k PRVOUKu. Ve svých tezích píše o 
„kritickém vyhodnocení“ tohoto programu, současné vystoupení však vyznívalo spíše 
pozitivně. Jaká pozitiva projektu vidí? Jakým způsobem jej bude kriticky hodnotit? Z pohledu 
kol. Ondračky se jedná o zbytečnost, mocenský zásah do systému, který před zavedením 
programu fungoval dobře a který se nyní pouze převádí do tabulek a výkazů PRVOUK, čímž 
přináší zbytečnou administrativní zátěž. 
 
Prof. Štech uvedl, že nedávno četl text doc. Šedivé Koldinské, ve kterém PRVOUK hodnotí 
pozitivně, stejně tak třeba prof. Moldan. PRVOUK přináší jinou situaci ve vztahu ke státu, 
dává děkanům větší možnost rozhodovat o přidělených finančních prostředcích než v případě 
VVZ. Navíc přináší jasný princip rozdělování prostředků fakultám – v r. 2010 se ptal premiér 
Nečas  rektorů v ČKR, jak mohou univerzity doložit využití přidělených institucionálních 
vědeckých prostředků, a to je dnes na UK možné nejlépe prostřednictvím programu 
PRVOUK. Pravdou však je, že na různých fakultách funguje různě, tam, kde má program 
charakter interního výzkumného záměru, dobře, např. v případě psychologie, kde je evidentní, 
jak je řízen, strukturován a co se v jeho rámci děje. Problém nastává tam, kde představuje 



pouze formální zastřešení a nevede k užší spolupráci. Tam, kde nefunguje, je třeba změnit 
jeho nastavení. Je k programu kritický, ale nechce se jej zbavovat. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, zda by prof. Štech považoval za špatné, kdyby na každé fakultě 
fungoval jiný systém institucionálního financování vědy, pokud by splňovaly základní funkci 
transparentnosti. 
 
Prof. Štech odpověděl, že by bylo v tom případě třeba udržet alespoň tři, čtyři společné 
ukazatele, aby nedošlo k zahlcení vědecké rady, zbytek ukazatelů by mohl být oborově 
specifický. 
 
Kol. Šulová uvedla, že je koordinátorem jednoho z programů PRVOUK a nový systém vítá. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal na třetí bod prezentace kandidáta, otevřenost. Jak se staví k ediční 
politice, principu „Open Access“, ke zveřejňování smluv? Zveřejňoval by také další 
informace, jako mzdy a to, co které složky rektorátu dělají? Prof. Štech také jasně rozlišoval 
rektorát a rektorský tým, jaký vztah mezi nimi panuje nyní a jaký by panovat měl? Plánuje 
vyhlásit konkurz i na nejvyšší pozice v rámci rektorátu, tedy na místa kvestora a kancléře? 
 
Prof. Štech se nejdříve vyjádřil ke zveřejňování smluv, je jasně pro, stejně tak je pro 
zveřejňování procesních záležitostí. Co se však týče platů, nedávno se k této otázce vyjádřil 
na České pozici a na svém postoji nic nemění: nepochybně by měly být zveřejněny základní 
tarify funkcionářů, má ale velký problém se zveřejňováním konkrétních příjmů. Bez kontextu 
a interpretace totiž mohou být takové informace výbušné a jejich vysvětlování vyčerpávající. 
Konkrétní výše platů by se tak musela zveřejňovat spolu s jejím vysvětlením. Co se týče 
„Open Access“, je třeba vnímat i jeho kritiku, takový koncept ubližuje časopisecké tvorbě, 
která je recenzovaná – časopisy nejsou pouze místa publikace, ale i centra diskuze a kultivace 
odborné debaty. Myslí si však, že je třeba k „Open Access“ přikročit, ale opatrně, je nutné 
nejdříve připravit infrastrukturu a vyřešit status zaměstnaneckého díla. Krom toho je třeba 
počítat s finančními náklady takového systému. Nakladatelství univerzity není špatné, má za 
to, že jeho největší chybou je špatná prezentace. Vztah vedení univerzity a rektorátu je 
poněkud poznamenán dědictvím devadesátých let: když třeba prorektor navrhne vyšší 
odměny některému pracovníkovi rektorátu, musí jít za vedoucím odboru, který vypracuje 
zdůvodnění a to předá kvestorovi, který o věci rozhoduje – komunikace by měla být mnohem 
snazší a pružnější. Po detailním vyhodnocení fungování rektorátu a schválení nového 
organizačního řádu lze uvažovat o vypsání výběrového řízení alespoň na jedno z míst 
kancléře a kvestora, nespecifikuje však, o kterou z těchto dvou pozic se bude jednat. 
 
Proděkan Souček řekl, že teze prof. Štecha obsahují bod kladoucí za cíl modernizaci SIS, jak 
by tato modernizace měla probíhat? 
 
Prof. Štech odpověděl, že sám fungování SIS nerozumí a vyhovuje mu – vždy našel, co 
potřeboval. Vnímá však neustálé stížnosti a nespokojenost, proto by jej chtěl zlepšit. Měl by 
umožňovat vstřícnější přístup a měly by se minimalizovat neustálé problémy ohledně zápisu. 
Řešení by však zadal někomu, kdo problematice rozumí, rozhodně by jasně stanovil, kdo za 
věc nese odpovědnost. V současnosti tomu tak totiž není. 
 
Kol. Jirsa se zeptal, jak se kandidát staví k elektronickému zveřejňování závěrečných prací a 
k možnému znovuzavedení pětiletého magisterského studia. 
 



Prof. Štech odpověděl, že zavedení pětiletého magisterského studia se v odůvodněných 
případech nebrání, na výzkumných univerzitách jej paušálně nemá smysl držet. Různé typy 
studia je pak třeba přísněji oddělovat, v případě mnoha oborů se totiž ukazuje, že bakalářské 
studium není dostatečné ani teoreticky, ani profesně. To je třeba změnit a v některých 
případech (kupř. učitelství) může být cestou i pětileté magisterské studium. Co se týče 
zveřejňování závěrečných prací, nemá s ním zásadní problém, je však třeba vnímat věc v její 
komplexitě: např. farmaceuti jej zcela odmítají kvůli možnosti odcizení jejich výsledků 
soukromými společnostmi. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, jak se kandidát staví ke kauze jmenování doc. Putny profesorem a jaké 
má pojetí vztahu centra (univerzity) a akademického senátu, respektive centra a fakult. 
 
Prof. Štech odpověděl, že ke kauze jmenování doc. Putny se již vyjadřoval v rozhovoru 
s Václavem Moravcem a na svém postoji nemění nic: jednání prezidenta je nepřijatelné, 
prezident musí podepsat návrh vědecké rady. Na tomto případu se ukázalo ministrovo umění 
nalézt kompromis. Navrhované řešení, totiž jmenování profesorů ministrem, taktéž považuje 
za nepřijatelné, stejně jako jejich jmenování rektorem. Prezident je nejvyšší úředník a jeho 
hlasem mluví celá společnost a říká tak, že povolání, které vykonává ten, koho jmenuje, 
považuje za zvláště důležité. Společenský status profesury se pak vytrácí a je otázkou, jestli 
pak společnost nepovažuje/nebude považovat badatelskou a pedagogickou činnost za zcela 
ekvivalentní práci v jakémkoli podniku. Navrhované řešení, totiž jmenování ministrem, je 
přitom krátkozraké – budiž, současný ministr se chová slušně, jaký byl ale ten před ním a jaký 
přijde po něm? Pan rektor dle něj v průběhu kauzy vystupoval velice dobře, sám by 
postupoval naprosto stejně, avšak po vyjádření ministra Fialy o změně jmenování profesorů 
by se možná jako předseda ČKR snažil ostatní rektory přesvědčit ke stanovisku ve smyslu 
toho, že změny novely se musejí odehrávat po patřičné diskuzi, a k vyjádření podivu nad 
náhlými změnami projednaných materiálů. Co se týče vztahu vedení a AS, oceňuje současný 
stav, kdy vedení senát respektuje, nechodí na něj jen tak, ale dlouze se připravuje a 
předjednává návrhy v příslušených komisích. Do takových jednání by však možná zapojil 
všechny prorektory. Ideálním vztahem mezi fakultami a univerzitou je vztah vyvážený: je 
evidentní, že věda a výuka se odehrává na fakultách, tuto činnost má univerzita podporovat 
jak může, ocenil by vstup děkanů do koncepčních materiálů ještě před jejich schvalováním.  
 
Kol. Sládek se zeptal, zda kandidát plánuje zveřejnit smlouvu s firmou Erudio, jak se dále 
dívá na vztah univerzity a akademie věd a na hodnocení doktorského studia. 
 
Prof. Štech odpověděl, že se zveřejněním smlouvy nemá problém. Pamatuje si, že ve své době 
byli všichni za Erudio vděční: přípravou SISu byl pověřen v r. 2004, tehdy tak zahájil jednání 
s IBM, ti však nebyli schopni vytvořit odpovídající systém a nabídli odstoupení od smlouvy a 
vrácení prostředků, v té chvíli zakázku přebralo Erudio. Trápí ho, že vztahy AV ČR a UK 
jsou spíše chladné, v rámci obrany veřejného zájmu na svobodě bádání si nelze dovolit žádné 
štěpení nebo nespolupráci. Centrální hodnocení doktorského studia považuje za dobrý nápad, 
když bude provedeno dobře. To považuje za větší problém než otázku toho, zda má být 
hodnocení centrální – má existovat společný korpus několika otázek a následně specifické 
položky jednotlivých oborů. 
 
Kol. Píša řekl, že na úrovni fakult je běžné zveřejňování zápisů z jednání kolegia děkana. Proč 
nejsou zveřejňovány také zápisy z jednání kolegia rektora? 
 



Prof. Štech odpověděl, že o věci mluvil s panem rektorem a ten slíbil, že se tak od září bude 
dít. Sám měl za to, že se zápisy průběžně zveřejňují, ani ho nenapadlo, že tomu tak není. 
Zjistil to teprve před několika dny, během jedné z debat s uchazeči o post kandidáta na 
rektora, a ihned poté šel za panem rektorem. 
 
Kol. Chromý poděkoval prof. Štechovi za účast na zasedání a požádal o představení doc. 
Stehlíka. 
 
Doc. Stehlík uvedl tři oblasti, které by univerzita měla dále hájit. Za prvé, žijeme ve 
společnosti a systému, který přispívá ke snižování kvality vysokoškolského studia – to 
nesmíme připustit. Za druhé, v posledních letech sílí tlaky na omezování autonomie vysokých 
škol, ukázali jsme, že jsme v takovém případě schopni výrazně a silně vystupovat – v tomto 
trendu je třeba pokračovat. Za třetí: univerzita musí být aktivní, a to více než dosud. Poté 
definoval základní pilíře řízení: síla univerzity spočívá v síle fakult, centrum by nemělo, tak 
jako dosud, od zeleného stolu vstupovat do věcí, které fungují. Univerzitě se dále nedaří 
zajišťovat fakultám potřebný servis, to je třeba změnit. Fakultám je také třeba umožnit 
aktivnější vstupování do centrálních témat, dosud je tomu spíše tak, že vedení univerzity 
stanovuje obecné teze, které pak mají fakulty naplňovat – tento proces by rád obrátil. K tomu 
je třeba komunikovat s fakultami intenzivněji: doposud se schází děkani s kolegiem rektora 
jednou za dva měsíce na jedenapůlhodinové schůzi čistě informačního charakteru – bylo by 
záhodno zřídit fórum, kam přicházejí fakulty samy se svými tématy. Ve shodě s tímto 
trendem by také zveřejňoval zápisy z kolegia rektora, jemu samotnému se osvědčilo 
informovat o tom, co se na kolegiu děkana děje. Rozlišuje sedm základních oblastí rozvoje 
univerzity, na prvním místě je věda: v r. 2014 by rád zhodnotil a přinejmenším pozměnil 
PRVOUK, přičemž nejde jen o termíny a poněkud nešťastný způsob, jakým byl spuštěn, ale o 
samotný princip přístupu univerzity. Součástí této oblasti je i ediční politika, kterou je nutné 
změnit – univerzitní nakladatelství postupně předběhla jak Academia, tak nakladatelství 
některých fakult. Dále je to výuka: v budoucnu budou vysoké školy konfrontovány 
s definicemi svých studijních programů a s jejich rozdělením na výzkumné, profesní apod., 
UK nemůže být pouze výzkumnou univerzitou, poskytuje i excelentní profesní vzdělání. 
V souladu s důrazem na kvalitu studia je třeba snížit počet studentů ve větší míře než o 
dosavadní zhruba jedno procento za rok – současných 52 tisíc je zkrátka příliš mnoho. 
Zohledňování kvalitativních kritérií přitom takové kroky umožňuje bez toho, aby univerzita 
zkrachovala. Za třetí jde o studentský život, který je třeba podporovat, ať už v případě 
konkrétních akcí jako je Majáles nebo Noc univerzit, nebo v případě kolejí a menz, které by 
měly být nastaveny spíše jako investice do zkvalitnění života studentů než jako výdělečný 
podnik. Rozhodně bude hájit zachování současného poměru studentů v akademických 
senátech. Čtvrtou oblastí je zahraniční působení UK: byť je univerzita členem mnoha 
významných mezinárodních institucí, doc. Stehlík nevidí žádné téma, které by prosazovala, to 
je třeba změnit. V tomto směru by se měl také výrazně zlepšit rektorátní servis. Za páté, 
propagace a veřejná pozice univerzity je průběžně oslabována, nebo rovnou mizí, nefunguje 
kontakt a práce s absolventy. V oblasti rozvoje je třeba se soustředit na evropské projekty od 
r. 2016. Ty však musejí být vytvářeny smysluplně: většina současných projektů má největší 
problém s budoucím financováním provozu. Nacházíme se navíc v paradoxní situaci, kdy má 
UK přislíbeno relativně mnoho peněz od státu, nejsme však schopni je čerpat. Je třeba se také 
zamyslet nad prostorovým řešením, nad působením univerzity ve městě – rád by tak navázal 
na Vizi UK 2030, aktivitu prosazovanou spíše studenty. Rád by také otevřel diskuzi o 
koeficientu ekonomické náročnosti. Sedmým bodem je informační zázemí: UK je zčásti obětí 
současného SIS, na druhou stranu je třeba jednotlivé informační systémy integrovat. Doc. 
Stehlík by dále rád změnil fungování ústřední knihovny UK. 



 
Kol. Chromý se zeptal, co kandidát považuje za tři své největší úspěchy v uplynulých pěti 
letech. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že se za prvé podařilo, při vší skepsi k boloňskému procesu, 
reakreditovat studium na celé fakultě a přistoupit ke studiu strukturovanému, za druhé se 
podařilo stabilizovat rozpočet, umožnit růst fakulty a zvýšit výši grantových prostředků a za 
třetí umožnil generační změnu v tom smyslu, že mladí akademičtí pracovníci dostali 
příležitost aktivně se podílet na vedení fakulty a její činnosti vůbec – a využívají ji. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, jakým způsobem by doc. Stehlík chtěl proměnit PRVOUK. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že v r. 2014 by provedl analýzu jeho fungování a to tak, že by se ptal 
jednotlivých fakult, v čem a jak jim PRVOUK přispěl a v čem nikoli. Má za to, že na 
některých fakultách, v některých oblastech může fungovat dobře, na spoustě však vytváří 
pouze zbytečnou byrokracii. Na podzim r. 2014 by pak prostřednictvím komisí akademického 
senátu přišel s novým modelem. 
 
Kol. Píšová řekla, že od rektora neočekává ani tak to, že bude expert, nýbrž především 
manažer: jaký způsob řízení by doc. Stehlík zvolil? 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že stejný jako na FF: pokusil by se sestavit prorektorský tým z lidí, 
kteří jsou spíše než ceremoniálně zaměření pracovně. Vstoupil by do fungování rektorátu, byť 
opatrně, snažil by se o jeho racionalizaci, přičemž jej nechce oddělovat od vedení, mělo by se 
jednat o aparát, který poskytuje vedení servis. Zavedl by standardní komunikaci: zveřejňování 
zápisů z kolegia rektora, včasné odpovídání na dotazy (nyní se nacházíme v situaci, kdy 
děkan čeká na odpověď na svůj dotaz rektorovi i sedmdesát dní). Vzhledem k senátu by více 
využíval jeho komisí, senát vnímá jako hlavního partnera, materiály by připravoval 
v součinnosti s ním, diskutoval je a dával k dispozici včas a ne s předstihem 48 hodin. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jak by měla probíhat optimalizace ediční a publikační politiky, na 
postoj kandidáta k „Open Access“, ke zveřejňování závěrečných prací (zcela, nikoli pouze 
interně), zda by zveřejňoval mzdy a smlouvy, v souvislosti s tím a jak by měla vypadat 
optimalizace rektorátu: zda považuje současné rozdělení za optimální, případně jak by si jej 
představoval. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že „Open Access“ by rozhodně podporoval při jistém zhodnocení 
právních problémů a finančních nákladů, stejně tak je pro zveřejňování závěrečných prací a 
platů, nevyskytne-li se zásadní právní problém. Co se organizace rektorátu týče, v jistých 
případech by mělo dojít k přehodnocení agend, např. informatika a informace je organizována 
po jednotlivých rektorátních úřednících a po třech liniích. Zvážil by také zavedení funkce 
prorektora pro doktorské studium. 
 
Doc. Lomová se zeptala, nakolik považuje rektora za manažera – nikdy jej takto nevnímala. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že rektor musí mít jeho organizační schopnosti, přitom ale musí 
rozumět jedinečnému prostředí, ve kterém se pohybuje. 
 
Doc. Lomová se zeptala, zda nemá být nositelem i jiných než organizačních hodnot. 
 



Doc. Stehlík odpověděl, že jejich nositelem má být univerzita a rektor je reprezentantem 
univerzity. 
 
Kol. Píša se zeptal, jak by kandidát postupoval v kauze jmenování doc. Putny profesorem a 
jak hodnotí úlohu současného rektora v této kauze. 
 
Doc. Stehlík řekl, že univerzita dle něj tento případ nezvládla. Považuje za nemožné, aby 
situaci řešil ministr s prezidentem bez rektora v případě, kdy jde o profesuru schválenou VR 
UK. Do věci by rozhodně nevstoupil tak, že se počká na řešení a v případě takového řešení, 
které vzniklo, by zvážil, zda se má předání zbylých profesorských titulů skutečně odehrát 
v prostorách Karolina. 
 
Kol. Dufek se zeptal, nakolik doc. Stehlík považuje za svůj handicap, že na rozdíl od ostatních 
kandidátů není profesorem. 
 
Doc. Stehlík uvedl, že kdyby to jako handicap vnímal, nekandidoval by. Stejné dotazy padaly 
před sedmi a půl lety, kdy se ozývalo, že se nemůže stát děkanem bez docentury. Má 
habilitaci, zkušenosti s řízením a nabízí jistou změnu. 
 
Kol. Zajíček se zeptal na institucionální podporu vědy, nikoli však na PRVOUK, ale na 
metodiku hodnocení vědeckého výkonu. Právě se tvoří metodika nová, je přitom zřejmé, že 
humanitní obory budou muset vždy být podpořeny politickým rozhodnutím. Jak by se ho 
snažil ovlivnit pozitivně? 
 
Doc. Stehlík uvedl, že uvažovaných metodik je několik, především je třeba, aby do jejich 
přípravy vstupovalo více odborníků z UK, v současnosti nejsme schopni do příslušných 
procesů aktivně vstoupit s tím, že je naše účast nepřekročitelná. Vůči RVVI je třeba zaujmout 
mnohem aktivnější roli.  
 
Kol. Ondračka požádal o rozvedení plánované úpravy koeficientu ekonomické náročnosti. 
 
Doc. Stehlík uvedl, že má za sebou bouřlivou diskuzi na MFF, kde si téma dovolil otevřít. 
Koeficient je součástí vzdělávacího příspěvku, který má odpovídat provozní náročnosti oboru. 
UK jeho prostřednictvím a s mírnou kohezí přerozděluje finance fakultám. Problémem ale je, 
že nejde jen o finance určené na přístroje a materiální vybavení, ale i na platy pracovníků. 
Vzniká pak otázka, zda nejdříve na úrovni univerzity nerozdělit mzdové prostředky a až poté 
uplatňovat koeficient. Současný systém totiž vytvořil fakulty dvou kategorií. Toto téma by 
chtěl otevřít, v současnosti však nemá k dispozici potřebná data, případné přerozdělení je 
třeba pečlivě promyslet a mělo by se diskutovat v r. 2014.  
 
Kol. Matoška se zeptal, jak se kandidát staví roli rektora v připravované novele 
vysokoškolského zákona. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že má s touto koncepcí problém na dvou rovinách, jedna je 
vnitrouniverzitní, kdy se ve všech materiálech vypouští pojem „fakulta“ – nemá za to, že je 
nutné zákonně centralizovat, rektor má nyní dostatek pravomocí. Druhá spočívá v jakémkoli, i 
měkkém, vetu správní rady v otázce volby rektora. Případná správní rada možná může 
vstupovat do investičních rozpočtů, ale ne do personálních záležitostí. 
 



Prof. Vacek se zeptal, jak konkrétně by chtěl doc. Stehlík kultivovat zahraniční vztahy 
univerzity. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že univerzita by měla fakultám poskytovat lepší informační servis, 
fakulty nemají jasno o mezinárodních smlouvách a jejich plnění. Jejich počet je přitom 
obrovský, realizace však často pokulhává. Co se zahraniční spolupráce týče, je UK stále 
univerzitou poněkud jiného ranku – je finančně omezována v možnosti přijímat zahraniční 
pracovníky, to přitom v současnosti funguje tak, že si ta která fakulta sice může takového 
odborníka přivést, ale polovinu potřebných peněz musí uhradit sama. I taková částka ale pro 
humanitní fakulty často představuje problém, uvažoval by proto spíše o zavedení centrální 
soutěže o přidělené prostředky. 
 
Kol. Zajíček se zeptal na to, jaká by dle něj měla být role kvestora a kancléře. Nakolik je tato 
otázka strukturální a nakolik personální, nechť určí sám. 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že obecně by lidé na takových pozicích neměli nahrazovat 
management, na půdě senátu si v tomto směru stěžuje dlouhodobě. Tato místa by rád 
přehodnotil v r. 2014. Zároveň by rád spolupracoval s lidmi, kterým věří a v tomto ohledu je 
k současnému personálnímu obsazení kritický. 
  
Kol. Zemánek se zeptal, jak vidí vztah AV ČR a UK. 
 
Doc. Stehlík uvedl, že tento bod by měl být součástí rozšířeného programu, který připravuje. 
Měla by se vést jasná diskuze o společném postupu v rámci výzkumné problematiky, stát 
dohnal obě instituce do situace souboje o finanční prostředky, místo toho by doc. Stehlík 
preferoval spolupráci, jakkoli to může být těžké. 
 
Kol. Chromý se zeptal, jakým způsobem by chtěl kandidát pracovat s 
nakladatelstvím Karolinum. 
 
Doc. Stehlík uvedl, že jednak jde o schopnost vedení nakladatelství řešit současnou situaci, 
jednak o ediční politiku univerzity, jež by měla být řešena za účasti akademického senátu. 
Karolinum by mělo aktivněji přistoupit k vydávání učebních textů a rezignovat na některé 
vydavatelské řady. Důraz by měl být kladen také na činnost v zahraničí: říkáme sice, že máme 
mezinárodní distribuci v Chicago University Press, reálně jde ale o přibližně pět položek. 
 
Kol. Zemánek řekl, že nakladatelství FF ukázalo, že dobrou strategií může být ponechání 
prostoru iniciativě. Jak plánuje postupovat vůči nakladatelství FF? 
 
Doc. Stehlík odpověděl, že to, co funguje, by mělo zůstat zachováno. Nefunkčnost a absence 
komunikace ze strany Karolina vedla k situaci, kdy na univerzitě existují srovnatelná 
nakladatelství: Karolinum, Nakladatelství FF UK, Nakladatelství PedF a Matfyzpress. Bylo 
by dobré, kdyby se vedení Karolina sešlo se zástupci tří zbývajících a spojilo momenty, které 
fungují, přičemž by jim nemělo nic uzurpovat, mohlo by jim však nabízet své řady s dobrou 
nabídkou distribuce. 
 
Doc. Krejčí se zeptal, jakou má doc. Stehlík představu vnějších vztahů UK. 
 
Doc. Stehlík uvedl, že v jejich rámci je třeba řešit tři až čtyři roviny: je třeba najít někoho, kdo 
PR dělat umí a dělat bude, dále bude třeba, aby se prezentovaly fakulty, nikoli rektorát, 



k tomu je však třeba získávat od nich potřebné informace. Nyní se připravují nové stránky 
univerzity, přičemž by mělo jít jak o jejich vizuální stránku, tak o strukturu, ve které bude 
snadné se orientovat. Zlepšit by se měla komunikace dovnitř univerzity, např. co se týče 
jednotného vizuálu, který začal být centrálně nasazován na fakulty dříve, než byla vyjasněna 
záležitost fakultních log.  
 
Kol. Chromý poděkoval doc. Stehlíkovi za představení projektu a přivítal prof. Zimu. 
 
Prof. Zima poděkoval za pozvání, rozsáhlejší verze jeho programu je k dispozici na webu 1. 
LF UK, na zasedání by chtěl představit několik vizí rozvoje univerzity. Obecně se domnívá, 
že je třeba vycházet z bohatství univerzity a s ohledem na něj přinést změny, které umožní 
využívat jej efektivněji. To nejcennější, co univerzita má, jsou lidé, učitelé a studenti, kteří 
tvoří akademickou obec. UK zahrnuje pestré a rozmanité obory, této pestrosti se však 
v současnosti nevyužívá tak, abychom se vzájemně obohacovali. Tradiční humboldtovské 
pojetí univerzity spočívající v souladu vědy a výuky se v současné společnosti rozšiřuje o třetí 
pilíř, kterým je společenská odpovědnost a komunikace se společností vůbec. S tímto 
rozměrem souhlasí, univerzita však má společnosti sloužit a ne posluhovat, má fungovat jako 
prostor tvůrčích a nových myšlenek a také jako prostor, kde se vzdělání chápe jako jedna 
z největších hodnot a v neposlední řadě jako prostor kritické reflexe. V posledním ohledu se 
UK úspěšně projevila nejen v případě novely vysokoškolského zákona, ale i v případě 
privatizace fakultních nemocnic. Měla by se však vyjadřovat i k jiným oblastem, měla by mít 
větší vliv na výzkumnou politiku státu: součástí týmu, který vypracovává novou metodiku 
hodnocení vědeckého výkonu je kupříkladu pouze jeden zástupce univerzity. Je přitom třeba 
zdůrazňovat, že základem kvalitního fungování vysoké školy je kreativní a svobodná 
atmosféra, nikoli sbírání co největšího počtu RIV bodů namísto hledání pravdy a přínosu 
generaci současné a generacím budoucím. Sedm let působil jako děkan 1. LF a jako takový 
narážel na mnoho zbytečných administrativních bariér: v budoucnosti je třeba fakultám 
poskytnout vysoký stupeň autonomie, nakonec právě na jejich půdě se odehrává reálný život 
univerzity. Ta by měla být společnou půdou, jejímž prostřednictvím by se měly pomáhat 
bourat zbytečné bariéry mezi různými fakultami a obory, stejně jako mezi studenty a 
pedagogy. Stejně tak je třeba v symbióze pěstovat výzkum a vzdělávání: kdybychom 
preferovali pouze druhé, budeme předávat ryze teoretické a nepůvodní znalosti, v prvním 
případě pak nebudeme mít nikoho, komu své znalosti předávat. Co se týče financování vědy a 
výzkumu, je třeba si uvědomit, že nikde na světě neexistuje instituce, která by pěstovala 
všechny obory na špičkové úrovni, musíme si tak uvědomit, jaké obory na UK k takovým 
patří a ty dále podporovat. Těm oborům, které této kvality nedosahují, je třeba pomoci 
k posunu na vyšší úroveň buď v teoretické, nebo v pedagogické činnosti. Univerzita by měla 
oceňovat spolupráci mezi obory, fakultami, ale i jinými školami, ať už doma nebo v zahraničí, 
bez spolupráce se nebude dále rozvíjet. Dále by bylo záhodno zahájit diskuzi o nových 
formách vzdělávání na elektronické bázi. Blíží se dvacetileté výročí výuky v anglickém 
jazyce na lékařských fakultách, v anglickém jazyce by se určitě mohlo vyučovat více oborů 
než medicína, informatika, letní školy FF a kurzy Erasmu. Taková výuka s sebou krom 
zdokonalování pedagogů v cizím jazyce a poznávání studentů z cizích zemí přináší další 
zdroje financování fakult. Dále je třeba podporovat programy joint-degree a double-degree. 
Máme už nastavena kritéria vnitřního hodnocení vědeckého výkonu, která jsou a mají být 
diferencována pro přírodní a humanitní vědy, srovnávání by se ale nemělo dít jen v rámci 
univerzity, ale i v rámci evropských univerzit, abychom viděli, v jakých ohledech zaostáváme 
a v jakých je tomu naopak. V otázce vnějších vztahů je třeba využít blížící se možnosti čerpat 
finance z projektů EU pražskými VŠ. Především je však třeba zlepšit komunikaci s veřejností, 
využívat nástroje PR a moderní komunikační nástroje, častěji veřejnosti otevírat budovy, nový 



web se právě připravuje. Je třeba využívat značku UK jako součást národního bohatství, jako 
jednu z nejstarších vůbec: k tomu se nabízí různé příležitosti, např. blížící se Husovo výročí a 
výročí Karla IV. Univerzita musí být přísná, aby mohla předat svým studentům to nejlepší. 
Nikdo dnes nedovede odhadnout, co se bude v tom kterém oboru odehrávat za dvacet, třicet 
let, je proto třeba studentům poskytovat multioborové vzdělávání a vytvářet prostor pro jejich 
setkávání i mimo rektorské sportovní dny. Rektorát má především sloužit akademické obci, 
má fungovat rychle a profesionálně. Co se investic týče, rekonstrukcí by měly projít 
především koleje a menzy a informační platformy, v první řadě SIS. Co se řízení týče, prof. 
Zimovi se osvědčilo vytváření pracovní skupin tvořených spojenými silami senátu a fakulty.  
 
Kol. Chromý se zeptal, na jaké tři úspěchy, které se mu povedly v uplynulých pěti letech, je 
prof. Zima nejvíc hrdý. 
 
Prof. Zima odpověděl, že za prvé jde o stabilizaci rozpočtu 1. LF: když ji přebíral, byla 
v dluhu, fakultní rozpočet se mu prostřednictvím vnějších aktivit podařilo navýšit ze 700 mil. 
na 1 mld. Kč, za druhé o implementaci moderních komunikačních technologií na fakultě (i 
přes velké problémy spojené se specifiky medicíny – nelze ji např. učit přes internet) a za třetí 
to, že se mu povedlo rekonstruovat objekt v Kateřinské 32. 
 
Kol. Ondračka řekl, že ve svém materiálu prof. Zima mluví o potřebě vyhodnocení PRVOUK 
– jaká je jeho vlastní zkušenost s ním a kam by se měl dále ubírat? 
 
Prof. Zima uvedl, že na jeho fakultě byly VVZ silné, bylo v nich zaměstnáno zhruba 200 
pracovníků. První návrh PRVOUK i další materiály s kolegy kritizoval, měl za to, že vytvářejí 
spolupráci uměle, nakonec však rezignoval a jeho fakulta je součástí jedenácti programů. Za 
dobrý projekt považuje UNCE. Dozvěděl se, že jednou z motivací PRVOUK je povinnost 
vykazovat využití obdržených prostředků – k tomu však není třeba vytvářet nový systém 
institucionálního financování, stačí vypracovat slohové cvičení na několik stran. V případě 
institucionálních prostředků je otázkou, nakolik je možné použít centrální prostředky 
například pro interdisciplinární týmy spolupracující mezi fakultami nebo se zahraničím. 
Prostředky pro činnost univerzity by se daly získat třeba tak, že bude univerzita využívat 
služeb fakult (tam, kde je to možné) namísto externích subjektů. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, jak se kandidát staví ke koeficientu ekonomické náročnosti, vzhledem 
k jeho leckdy absurdním hodnotám. 
 
Prof. Zima odpověděl, že si dovede představit změnu takových koeficientů, pokud bude dobře 
vyargumentovaná a pokud budou dané obory (např. archeologie) postupovat v součinnosti. 
Obecněji vidí prostor pro zvyšování mezd nabízením prostřednictvím nabízení služeb 
pracovníků externím subjektům: na jeho fakultě šlo z takto získaných prostředků na zvýšení 
mezd zhruba 70 procent.  
 
Kol. Píšová řekla, že prof. Zima v programu mluví o snaze podporovat humanitní fakulty 
v jejich financování. Mohl by říci, jak konkrétně? 
 
Prof. Zima odpověděl, že jednak by fakultám poskytoval technické profesionální zázemí pro 
přípravu konkrétních projektů oprav, jež by měly mít fakulty neustále připraveny – často se 
stává, že neplánovaně zbydou finance, jež je pak možné ihned investovat. Zároveň by ty 
fakulty, které nemají takovou možnost získání dalších vnějších zdrojů, podporoval v menších 
pedagogických a investičních projektech do 10 mil. Takovou podporu považuje za lepší 



nástroj než změny koeficientů. Potřebné finance je možné po diskusi získat třeba odprodejem 
nevyužívaného majetku nebo jejich ekonomickým využitím: UK vlastní přes 160 nemovitostí, 
některé přitom nejsou vůbec využívané a kolikráte jsou v katastrofálním stavu: po projití 
několika fakult už ví nejméně o pěti až šesti takových, jen jejich provozní náklady přitom 
odhaduje na 10–50 mil. Kč. Jednou z nich je kupříkladu sportovní areál v Brandýse nad 
Labem. 
 
Kol. Holý se zeptal, jaký způsob řízení bude moci od prof. Zimy očekávat. Spolu s doc. 
Stehlíkem jsou považování za „tvrdé manažery“, oba říkají, že změní způsob fungování 
rektorátu, vhodně vyberou prorektory a budou více komunikovat s fakultami. Lze v tomto 
směru očekávat ještě něco? 
 
Prof. Zima odpověděl, že se nepovažuje za „tvrdého manažera“, ctí diskuzi, která je 
kvalifikovaná, zároveň má však za to, že by měla mít určitý výsledek. Na fakultě se mu 
osvědčil následující systém: je třeba jasně stanovit zodpovědnost za jednotlivé činnosti, 
zvláště v případě institucí, které jich mají mnoho. Krom relativně malého týmu proděkanů tak 
pověřoval jednotlivými činnostmi další osoby, které sice neměly status proděkana, pravidelně 
se však účastnily zasedání kolegia děkana atd. Obecně je pro velmi otevřený systém a na 1. 
LF jej zavedl, zveřejňoval zápisy z kolegia, krom některých strategických záležitostí si 
nemyslí, že má smysl budovat jakýkoli utajený systém – pokud existuje uzavřený web pro 
5000 lidí, je jisté, že informace z něj se stejně roznesou. Rektor univerzity by měl mít 
špičkové znalosti v nějakém odboru, ve kterém získal i patřičné akademické hodnosti a svou 
odbornost by se měl snažit si udržovat, jakkoli je to při výkonu jakékoli funkce obtížné. 
 
Kol. Ondračka se zeptal, jaký má kandidát postoj ke kontraktovému financování a k jeho 
podobě v připravované novele a co myslel tím, že už máme nastavená kritéria hodnocení 
vědeckého výkonu. 
 
Prof. Zima odpověděl, že diskuze o daných kritériích bude probíhat vždy, je třeba je hodnotit 
s jistým odstupem: obecně má za to, že je nutné oddělovat humanitní a přírodovědné obory, 
nově se připravuje zapojení peer review, to ale v Čechách, kde zná každý každého, považuje 
za problematické. Co se hodnocení výuky týče, zavedl by univerzitní evaluace absolventů 
s centrální částí třeba pěti otázek a s částí individuální, jež by byly vyplňovány po 
absolvování každého stupně studia. Pokud jde o kontraktové financování, je určitě pro, a to 
kvůli možnosti plánování hospodaření vysokých škol. Druhou věcí je, že novela zákona o VŠ 
je kompromisem mezi něčím, co si možná přejeme a něčím, co pravděpodobně ne (funkční 
profesorská místa, zavedení národní akreditační agentury bez toho, aby bylo stanoveno, kolik 
bude stát a jak bude vlastně fungovat atd.). Jde o dobrou ideu, která je však v novele špatně 
realizovaná.  
 
Kol. Píša se zeptal, jak kandidát hodnotí kauzu jmenování doc. Putny profesorem, jednání 
rektora v ní a jak by jednal na místě rektora on sám. 
 
Prof. Zima řekl, že na svém facebooku, ač byl v zahraničí, reagoval brzo odpoledne, neví, kdy 
se vyjádřil pan rektor, reakce by však každopádně měla být rychlá a jasná. Sám se vyjádřil 
tak, že musí být buď uvedeny jasné důvody nejmenování doc. Putny, a to rektorovi a ne do 
médií, a v případě, že takové neexistují (jak se ukázalo), musí být doc. Putna jmenován. 
 
Kol. Píša se zeptal, jak se měla UK vzhledem ke zvolenému řešení zachovat v případě 
slavnostního předávání profesur. 



 
Prof. Zima odpověděl, že takovou otázku by neměl rozhodovat jeden člověk, ale kompetentní 
sbor: na UK tedy AS UK, VR UK a vedení univerzity. Jakkoli by měla být první reakce jasná 
a adekvátní, další kroky by měly být diskutovány. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jak se prof. Zima staví k otevřenosti informačních zdrojů, k „Open 
Access“ (klade na něj důraz v programu), k úplnému zveřejňování závěrečných prací, ke 
zveřejňování smluv univerzity, mezd vedoucích pracovníků, dále zda by měnil personální 
obsazení a strukturu rektorátu a zda uvažuje o rekonkurzech na vedoucí odborů a místa 
kvestora a kancléře. 
 
Prof. Zima odpověděl, že „Open Access“ podporuje jednoznačně, evropský trend je v tomto 
směru jasný; otázkou je, zda se vydat tzv. zelenou, nebo zlatou cestou. Stejně tak je rozhodně 
pro zveřejňování závěrečných prací, které mimo jiné brání plagiátorství. V případě mezd 
nemá problém přiznat ji omezenému okruhu lidí, už teď své příjmy vykazuje na dvě 
ministerstva, na druhou stranu ale neví, proč by je mělo znát patnáct milionů lidí. Nemá však 
problém vykazovat svoje příjmy třeba akademickému senátu. Pokud jde o smlouvy, je pro 
transparentní soutěž i jejich zveřejňování, zároveň je však třeba hlídat si význačné strategické 
smlouvy, jež by mohla kontrolovat třeba skupina několika lidí pověřených AS – neexistuje 
firma, která by dávala k dispozici celé svoje know-how. Co se týče fungování rektorátu, ten 
má sloužit vedení a ne naopak, má za to, že tam existují problematické útvary, k rekonkurzům 
však nebude přistupovat hned – osvědčilo se mu jasně nastavit podobu spolupráce a až 
v případě, že se jí pracovníci nepřizpůsobí, že není s jejich prací spokojen, přistoupit 
k rekonkurzu. V těch by přitom měla být univerzita aktivní, nestačí pouze vyhlásit konkurzní 
řízení a čekat, kdo se přihlásí. Stejný přístup zvolí v případě kvestora a kancléře, nebude jim 
stavět hranice, jak už řekl na teologické fakultě. O prorektorském týmu má jistou představu, 
nebude však jmenovat, obecně by měl mít prorektor odborně nezpochybnitelný profil, 
zkušenost s řízením a měl by být ochoten do velké míry opustit svůj obor. 
 
Kol. Sládek řekl, že univerzita má být, i dle prof. Zimy, kritická ke společnosti, jak tento ideál 
naplňuje on sám, zapojil se nějak třeba do vysokoškolských protestů v minulém roce? 
 
Prof. Zima odpověděl, že byl jednoznačně proti ohrožení akademických svobod. Byl 
poradcem tří ministrů a jako takový proti jejich návrhům reformy vysokoškolského zákona 
neustále vystupoval. To konečně může doložit příslušnou korespondencí. Myslí si, že 
současný návrh neprojde a že je to dobře, protože je nepromyšlený. 
 
Kol. Zajíček se zeptal, jaký má prof. Zima postoj k SIS. 
 
Prof. Zima odpověděl, že svým způsobem závidí přátelům, kteří pracují v soukromém 
sektoru, kteří mají prostřednictvím svých informačních systémů neustálý přehled o veškeré 
činnosti. Problémem univerzitního IS je, že vznikal zdola, na jednotlivých fakultách, různé 
fakulty pak měly různé systémy. Nabízí se pak dvě alternativy: buď dále pokračovat metodou 
„vlaštovčí hnízdo“, nebo zavést systém nový, který bude stát další peníze a bude fungovat 
sice skvěle, ale až za dva až tři roky. Takovou zakázku by zejména konzultoval s odborníky 
na informatické sekce MFF a diskutoval by možnost, zda by ji MFF byla schopna realizovat. 
To je jednou z příležitostí, jak předat další peníze z centra fakultám. Další problém 
s informačními technologiemi na UK spočívá v tom, že neexistuje jeden člověk, který by je 
měl na starosti. 
 



Kol. Volná se zeptala, jak se kandidát dívá na hodnocení výuky na fakultách, zda by mělo být 
centralizované a co si myslí o současném centrálním hodnocení, kdy se stane, že rektorát 
pošle balík otázek k předmětům, které se však vyučovaly před rokem. 
 
Prof. Zima řekl, že nechce vést primárně kritickou kampaň, domnívá se však, že hodnocení 
výuky by mělo v mnoha ohledech probíhat jinak – snadněji a elektronicky. Nejefektivnější je 
přitom pochopitelně po každém bloku, semináři, přednášce atd., protože si z nich student 
nejvíce pamatuje. Je možné motivovat vyučující zavedením žebříčků, čímsi jako soutěží o 
nejlepšího učitele školy, který pak dostane plaketu, odměnu apod. Evaluace by měly 
obsahovat společnou část, následně části na úrovni fakult a ZS.  
 
Kol. Chromý poděkoval prof. Zimovi za účast na zasedání. 
 
Prof. Zima poděkoval za pozornost a vyzval přítomné k zasílání jakýchkoli dotazů mailem, 
případně na jeho facebookový profil. 
 
Pro účely hlasování o jménech byla navržena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Lukavská a kol. Bouzková 
 
Hlasování: 21-0-3, volební komise byla zvolena. 
 
Kol. Chromý upozornil, že je možné nominovat více kandidátů, bude se proto paralelně 
hlasovat o třech návrzích usnesení. 
 
Návrh usnesení: AS FF UK navrhuje prof. Stanislava Štecha jako kandidáta na funkci rektora 
UK. 
 
Hlasování: 1-14-9, návrh usnesení nebyl přijat. 
 
Usnesení č. 60: AS FF UK navrhuje doc. Michala Stehlíka jako kandidáta na funkci 
rektora UK. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: AS FF UK navrhuje prof. Tomáše Zimu jako kandidáta na funkci rektora 
UK. 
 
Hlasování: 2-19-3, návrh usnesení nebyl přijat. 
 
4. Akreditace 
 
Pan děkan uvedl, že jde o čtyři materiály: akreditaci bakalářského stupně finských studií, 
bakalářského a navazujícího magisterského studia dějin antických civilizací a navazujícího 
magisterského stupně japonských studií. Materiály byly senátu k dispozici, prosí jej o 
vyjádření. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová uvedla, že senátu byly dány k dispozici podrobné zprávy, bude tedy stručná: 
v případě finských studií se nová akreditace příliš neliší od předcházející, SK materiál 



doporučuje bez výhrad ke schválení stejně jako v případě dějin antických civilizací, kde se 
jedná o akreditaci nového oboru. O akreditační žádosti japonských studií se vedla poměrně 
komplikovaná diskuze, jejíž části byl na předcházejícím zasedání svědkem i senát, obor 
nakonec materiál rozšířil o žádost o akreditaci dvouoborového studia. To rozhodlo o tom, že 
SK materiál doporučila ke schválení s tím, že obor vyzývá i k akreditování dvouoborového 
bakalářského studia, protože jinak by dvouoborové studium navazujícího magisterského 
stupně nemělo valný smysl. 
 
a) Žádost o prodloužení akreditace SO Finská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční 
forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 

 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Dlask uvedl, že jde o reakreditaci bakalářského studijního plánu dvouoborového studia, 
které funguje od r. 2009 a které bylo otevíráno každý rok s výjimkou roku 2012. Dále je 
připravena akreditace navazujícího magisterského stupně, jež by měla začít fungovat od 
příštího roku. Jedná se o klasický filologický obor se zaměřením na jazyk, z toho důvodu je 
praktickému jazyku věnována, vzhledem k charakteru finštiny, poměrně velká jazyková 
dotace, praktický jazyk však není jediným cílem studia, jeho součástí tak je i lingvistická a 
literární část, za kterou odpovídá on sám. 
 
Usnesení č. 61: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Finská studia v 
bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

b) Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v bakalářském SP Historické 
vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) 
 
 Žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické civilizace v navazujícím magisterském SP 
Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a 
dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Prchlík řekl, že jde o obor, který se sice na fakultě několik desítek let nevyučoval, 
nicméně standardně bývá vyučován v západní Evropě. Doposud si mohli zájemci o dějiny 
antiky vybrat mezi klasickou filologií, obecnou historií a archeologií, zatímco v prvním 
případě jim pak chybí historické znalosti, v obou zbývajících případech znalosti jazykové, 
nehledě na to, že se tyto obory nezabývají přímo antikou. Daná specializace byla dosud 
možná až v doktorském studiu. Proto se pokusili sestavit studijní plán, který by kombinoval 
jak dostatečnou jazykovou, tak historickou průpravu. 
 
Doc. Marek doplnil, že o obor stojí řada zájemců ze středních škol, mnozí se však nezajímají 
bezprostředně o jazyk – návrh proto poskytuje standard řečtiny, ale převažují v něm historické 
předměty. Logicky by mělo navazovat zmiňované doktorské studium. 
 



Usnesení č. 62: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické 
civilizace v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba 
studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 63: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Dějiny antické 
civilizace v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá 
standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze 
akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
c) Žádost o prodloužení akreditace jednooborového studia a rozšíření akreditace o 
dvouoborové studium SO Japonská studia v navazujícím magisterském SP Filologie 
(prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Doc. Sýkora uvedl, že jejich žádost má dvě části. Jedná se za prvé o akreditaci 
jednooborového studia, tj. programu, který realizují už pět let a o jehož úspěšnosti může 
svědčit i velký zájem uchazečů, v případě těch neúspěšných navíc častokrát opakovaný.  Za 
druhé o akreditaci dvouoborového studia, o niž žádají na popud studijní komise – od začátku 
deklarovali, že s jejím zajištěním nemají problém, pochybuje však o její smysluplnosti. 
Nedovede si totiž představit, že by byl přijat kdokoli krom uchazečů, kteří již absolvovali 
bakalářský stupeň studia: uchazeči musí za hodinu a půl vypracovat třístránkovou práci na 
odborné téma, jejíž odbornou úroveň pak hodnotí jeden hodnotitel a jazykovou stránku druhý, 
zpravidla rodilý mluvčí, který neumí česky. Fakticky se tedy bude jednat o rozšíření nabídky 
jejich studentům, kteří si v rámci navazujícího magisterského studia pravděpodobně přiberou 
další obor, který odpovídá jejich odbornému zájmu. Po stručném představení materiálu by rád 
využil příležitosti ke krátkému komentáři ke zprávě zpravodaje: dovolí si pochybovat o 
odborné způsobilosti hodnotitele posuzovat odbornou úroveň jejich studia, přinejmenším 
polovina informací je špatně. Rád by odcitoval několik míst zprávy a uvedl je na pravou míru. 
 
Kol. Chromý řekl, že tomuto tématu se senát na minulém zasedání věnoval více než hodinu, 
nemyslí si tak, že je nutné činit tak znovu, zvláště když neexistuje bezprostřední souvislost 
s předkládanými žádostmi. 
 
Doc. Sýkora namítl, že se jedná o jinou zprávu, tato jim byla doručena po posledním zasedání 
studijní komise minulý týden. V ní je obor opět podle jeho názoru diskreditován řadou 
nepravdivých informací: zpráva konstatuje, že studijní plán tvoří zhruba z poloviny jazykové 
kurzy, ve skutečnosti jde o 16 hodin z celkové dotace 44 – jestli se zpravodaj domnívá, že to 
je polovina, tak silně pochybuje o jeho schopnosti počítat. Zpráva dále tvrdí, že plán vyjma 
předmětu „Teorie japonského jazyka“ neobsahuje žádné přímočaré teoretické předměty: 
všechny předměty přitom obsahují metodologickou-teoretickou část – to, že se tak nejmenují, 
ještě neznamená, že v nich taková průprava chybí. Také se ve zprávě můžeme dočíst: 
„Pozitivně lze hodnotit nově zavedené povinně volitelné předměty v japonštině.“ Přitom 
třetina předmětů je vyučována v japonštině už nyní, což znovu vypovídá o tom, že se 
hodnotitel nezajímal o průběh výuky. V závěru zprávy se dále píše, že výsledky studentských 
hodnocení „se nijak zásadně neodchylují od fakultního průměru.“ Průměr fakulty přitom činí 



73,1%, průměr ÚDV 77,5 %, některé předměty japonských studií však disponují procentním 
ohodnocením 88,6%, 91,7%, 90,5% či 86,1% – průměr se pochopitelně sníží, pokud se 
započítá zhruba padesátiprocentní hodnocení předmětů cvičící písmo a náslechy (důvody, 
proč není spravedlivé tyto předměty započítávat stejnou měrou, uvede u akreditace 
bakalářského studia). Takovýto přístup hodnocení jejich práce považuje za neadekvátní. 
 
Kol. Vlček se zeptal, zda obor plánuje vypsat dvouoborové bakalářské studium. (Z vyjádření 
doc. Sýkory o dvouoborové formě navazujícího magisterského studia mu to není jasné.) 
 
Doc. Sýkora odpověděl, že nikoli. Mohl by sice vysvětlit proč, ale trvalo by to přinejmenším 
půl hodiny a není na to přípraven v tom smyslu, že své argumenty nedokáže podložit 
příslušnými čísly – předpokládá, že tak učiní při předkládání žádosti o akreditaci bakalářského 
studia. 
 
Kol. Píša řekl, že sice nechce zabíhat do podobné debaty jako na minulém zasedání, jako člen 
studijní komise by však rád připojil drobný komentář k výstupu doc. Sýkory. Pro ilustraci: co 
se zmíněného kvitování nově zavedených povinně volitelných odborných předmětů 
v japonštině týče, adjektivum „nově“ se má vztahovat ke změně kategorie z povinných 
předmětů na povinně volitelné, nikoli k výuce odborných předmětů v japonštině. 
 
Doc. Sýkora uvedl, že pouze doslovně citoval z inkriminované zprávy, která říká, že se nově 
zavádí výuka odborných předmětů v japonštině – oni už přitom takové předměty dávno učí. 
 
Kol. Píša souhlasil, dosud se však nejednalo o povinně volitelné předměty. 
 
Doc. Sýkora namítl, že v současné době vyučovaný předmět „Postavy a myšlenkové proudy 
moderního Japonska“ je povinně volitelný a v japonštině. 
 
Kol. Pultrová řekla, že studijní komise měla při prvním projednávání žádosti dvě zásadní 
připomínky: jedna se týkala neexistence dvouoborového studia, druhá toho, že materiál, který 
jí byl předložen, se skládal pouze z povinných a volitelných předmětů – adjektivum „nový“ se 
týkalo změny oproti první předložené žádosti, studijní komise podává stanovisko ke 
konkrétnímu předkládanému materiálu. Tato žádost se jim zdála v pořádku, nemá ale smysl, 
jak říká sám doc. Sýkora, pokud nebude zavedeno i dvouoborové bakalářské studium. 
 
Kol. Pavlorek uvedl, že rozprava dle něj nevede k cíli, materiál byl doporučen, důvodům 
současné diskuze nerozumí: navrhuje proto ukončení rozpravy. 
 
Hlasování: 7-8-9, návrh na ukončení rozpravy nebyl přijat. 
 
Kol. Vlček řekl, že jde o to, že studijní komise doporučila zavedení dvouoborové formy 
studia, aby ale taková forma byla funkční, je třeba, aby byla zavedena i v bakalářském stupni. 
Připomínky studijní komise jasně stanovovaly, že dvouoborové navazující magisterské 
studium má smysl jenom za této podmínky. Plénum by tak mělo říci, jestli považuje za 
bezproblémové, aby existovala dvouoborová navazující magisterská studia bez paralely ve 
studiu bakalářském. 
 
Doc. Sýkora uvedl, že se omlouvá, pokud zcela nepochopil smysl dvouoborového studia, 
nicméně on jej chápe jako příležitost pro posluchače rozšířit a propojit znalosti svého oboru 
s jiným spřízněným oborem. To však předpokládá, že je student vzdělán ve svém oboru, musí 



se naučit základnímu penzu znalostí a až tehdy, kdy jich nabyde, mu lze dát příležitost, aby je 
dále prohloubil v rámci svého oboru nebo v konfrontaci s obory jinými. To je jeho pojetí 
dvouoborového studia. Jazyková příprava je v bakalářském stupni tak časově náročná, že si 
nedovede představit, co by znamenalo snížení hodinové a kreditní dotace na polovinu oproti 
dnešnímu jednooborovému studiu. Pravděpodobně by se musely snížit kvalitativní nároky, 
což znamená degradaci. Pokud se však vedení fakulty či studijní komise rozhodne, že není 
problém vychovávat lidi, kteří sice umějí nějak japonsky, ale nedomluví se a nedopíší se 
znaky, nechť tomu tak je, on sám za jejich vzdělání ale nehodlá přebírat odpovědnost. Pro 
představu: jenom zvládnout písmo znamená naučit se 2000 znaků, což znamená zhruba 30-35 
znaků týdně, v takovém případě přece není možné hodinovou dotaci zkrátit na polovinu. 
Znovu opakuje, že je obor ochoten podrobit se mezinárodnímu auditu: prosí senát, aby 
v tomto směru apeloval na vedení. 
 
Kol. Jirsa připomněl, že senát projednává akreditaci navazujícího magisterského studia. 
 
Kol. Vlček navrhl usnesení: „AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace 
jednooborového studia a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Japonská studia v 
navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. Dále 
AS FF UK doporučuje i přípravu dvouoborového bakalářského studia vzhledem k zavedení 
studia dvouoborového v programu navazujícím magisterském.“ 
 
Kol. Zajíček se zeptal doc. Sýkory, zda by byl raději, kdyby senát přijal toto usnesení, nebo 
aby akreditační materiál nedoporučil s tím, že mohou znovu podat žádost pouze o akreditaci 
jednooborového studia. 
 
Doc. Sýkora řekl, že to nebyli oni, kdo požadoval dvouoborové studium, jestliže senát toto 
usnesení neschválí, nikterak jim to vadit nebude. Pokud si dobře pamatuje, šlo o jednu 
z podmínek, kterou stanovila studijní komise, jemu osobně ale vůbec nebude vadit, bude-li 
dále postoupena pouze žádost o akreditaci jednooborového studia. Co se týče formulace 
usnesení, dle něj senát „doporučuje“, doporučení pak není závazné, chápe-li věc správně.  
 
Kol. Zajíček upozornil, že jde o jednu žádost, nelze tak doporučit jednu její část a druhou ne. 
 
Pan děkan doplnil, že žádost předkládá vedení fakulty, které by ji však nepředkládalo, kdyby 
její součástí nebylo zavedení dvouoborového studia. 
 
Usnesení č. 64: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace jednooborového 
studia a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Japonská studia v navazujícím 
magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
Dále AS FF UK doporučuje i přípravu dvouoborového bakalářského studia vzhledem 
k zavedení studia dvouoborového v programu navazujícím magisterském. 
 
Hlasování: 15-2-7, usnesení bylo přijato. 
 

5. Žádost o dodatečné vypsání oboru Arabistika (Nmgr., PS, 1 obor) v přijímacím řízení pro 
ak. rok 2013/2014  



  
Proděkan Skarnitzl uvedl, že jde o dvouoborové navazující magisterské studium arabistiky, 
jehož akreditace byla projednávána déle, než je obvyklé: žádost o akreditaci byla akreditační 
komisí schválena v dubnu, univerzitě však doposud nedošlo vyjádření ministerstva. Pan rektor 
však slíbil, že toto je nyní otázkou dní, vedení by tak chtělo umožnit konat přijímací řízení 
v září. Bakalářské studium ukončuje, či ukončilo, zhruba třicet studentů, kteří by rádi 
pokračovali v navazujícím magisterském studiu. 
 
Usnesení č. 65: AS FF UK schvaluje žádost o dodatečné vypsání oboru arabistika 
(navazující magisterské studium, prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, 
jednooborové studium) v přijímacím řízení na akademický rok 2013/2014. 

 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Výroční zpráva o činnosti FF UK za rok 2012 
 
Pan děkan řekl, že s ohledem na pokročilou dobu jednání a to, že je text zprávy veřejně 
k dispozici, jej představí co nejstručněji. Co se týče vědy a výzkumu, univerzita minulý rok 
přešla na nový systém podpory vědy PRVOUK, fakultě se podařilo připravit jedenáct 
programů na půdorysu již připravených VVZ a zvládnout půlrok mírného chaosu, kdy nebylo 
jasné, jaké finanční prostředky jí budou přiděleny. Z hlediska vzdělávací činnosti se loni 
podařilo klást větší důraz na kvalitu studia: bylo zahájeno a v některých případech i 
dokončeno hodnocení kvality závěrečných prací, studijní komise nově projednává akreditační 
materiály dvoukolově a podrobněji, byl připraven a spuštěn zcela nový systém studentského 
hodnocení výuky, které probíhalo výhradně elektronickou formou a jehož návratnost nemá 
v porovnání s ostatními fakultami obdoby. Provoz a rozvoj: učinilo se mnoho kroků k využití 
objektu v Opletalově ulici, definitivně upravený investiční záměr byl zhruba před měsícem 
předán univerzitě. Díky intenzivní práci pana tajemníka se i přes nejistou situaci v prvním 
polovině roku podařilo zakončit rok v kladném hospodářském výsledku. V oblasti vnějších 
vztahů se fakulta snažila vyvíjet relativně velkou aktivitu vůči středním školám. Mezi lednem 
a únorem se navíc výrazně angažovala v protestech proti ingerenci státu do akademických 
svobod, myslí, že tak ukázala, v čem spočívá její síla v působení ve veřejném prostoru. 
Předkládaná zpráva obsahuje množství příloh s konkrétními údaji, jakékoliv téma je navíc 
možno probrat v diskuzi. 
 
Kol. Píšová se dotázala na momentální situaci v oblasti vnějších vztahů fakulty. 
 
Pan děkan odpověděl, že se rok a půl nastavovalo, jak má kdo v této oblasti fungovat, což 
vedlo k velkým očekáváním a mnoha plánovaným činnostem. Žádná z nich však nakonec 
nemohla být prováděna příliš intenzivně – agendu má na starost víceméně jeden člověk. Nyní 
probíhá výběrové řízení na vedení vnějších vztahů fakulty. 
 
Usnesení č. 66: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2012. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Výroční zpráva o hospodaření o hospodaření FF UK za rok 2012 
 
Tajemník Malý uvedl, že fakulta hospodařila s kladným výsledkem 6 mil. Kč, jehož většina, 
přes 4 mil., pochází z hlavní činnosti a necelé 2 mil. z činnosti doplňkové. Celkové příjmy 



byly o něco vyšší než v roce 2011, ubylo však 20 úvazků spolu s koncem VVZ, což umožnilo 
snížit mzdové náklady se zachováním výše mezd na úrovni r. 2011. Z veřejných prostředků se 
fakultě podařilo získat více prostředků než v r. 2011, a to především kvůli o 35 mil. vyšší 
institucionální dotaci na vědu. Určitý propad však zaznamenala doplňková činnost. Ve 
fondech fakulty nedošlo ke zvláštním trendům kromě fondu provozních prostředků, v němž 
přibylo 17,9 mil., které byly určeny na akce, které musely být odsunuty na další rok. Rozpočet 
na letošní rok byl předmětem předminulého jednání. Na příští léta bude třeba připravit nový 
způsob vytváření rozpočtu, protože mezi jednotlivými zdroji panují velké diskrepance. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce HK. 
 
Kol. Zajíček uvedl, že zpráva HK byla součástí pozvánky na zasedání, HK materiál 
doporučuje ke schválení. 
 
Usnesení č. 67: AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2012. 
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Různé 
 
Kol. Chromý řekl, že na schůzi katedry zjistil, že došlo k poněkud nemilé události – dvouleté 
vnitřní granty počínající minulým rokem stále ještě nedostaly finance na tento rok a přitom 
mají do září vykázat svou činnost. Řeší se nějak tato situace a případně jak? 
 
Kol. Bouzková uvedla, že závěrečné zprávy grantů byly schváleny už v lednu či únoru, 
zadrhly se však na studijním oddělení – do dvou týdnů by měly být příslušné prostředky 
vyplaceny. 
 
Pan děkan uvedl, že jde o administrativní pochybení způsobené kapacitními možnostmi 
studijního oddělení, příští týden by se měl dohodnout posun termínu odevzdávání zpráv 
projektů. Na jejich postup se ještě bude muset podívat podrobněji, považuje však za logické, 
aby svou činnost vykazovaly, vzhledem k posunutému termínu výplaty prostředků, déle. 
 
Kol. Zajíček řekl, že by rád vyhověl k emailové prosbě dr. Klimešové a vyjádřil se tak 
k dehonestujícím emailům zasílaných z adresy Mgr. Bareše. 
 
Pan děkan dodal, že po konzultaci s fakultními právníky podal v této věci 12. 6. trestní 
oznámení na osobu podezřelou. 
 
Usnesení č. 68:  AS FF UK zásadně odsuzuje dehonestující emailové zprávy zaslané 
z adresy davidbares@seznam.cz. AS FF UK konstatuje, že obsah i forma těchto zpráv je jak 
v rozporu s dobrými mravy, tak s kulturou akademické obce. AS FF UK podporuje právní 
kroky děkana FF UK v této věci. AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby v této 
věci informovalo děkana PřF UK.  
 
Hlasování: 24-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Píša připomněl, že na listopadovém zasedání senát poměrně dlouze diskutoval zprávu 
hodnotící doktorské studium, diskuze zároveň vedla k potřebě reformy současného kreditního 
systému. Byly v této věci od té doby učiněny nějaké kroky? 



 
Proděkan Šedivý řekl, že dodržel, co slíbil, v mezidobí byl v kontaktu s komisí pro vědu, 
vyskytl se však problém, který jej trápí víc než otázka ohodnocení předmětů v rámci 
kreditního systému. Kvůli tomu, že byly přijaty nové univerzitní předpisy, bude muset být 
upravena stávající legislativa týkající se doktorského studia, a to do začátku příštího 
kalendářního roku. Příslušné změny by měly být předloženy k diskuzi pravděpodobně v září. 
Konkrétní podoba nových předpisů přitom stále není známa, je však jisté, že posilují roli 
garantů doktorského studia. Komise pro vědu se shodla na tom, že v nových předpisech se 
budou snažit v největší možné míře snížit administrativní zátěž a pročistit několik 
legislativních nesrovnalostí existujících v současných normách. Dále usilovně jedná s firmou 
Erudio o možnostech modulu doktorského studia v SIS, vzhledem k počtu problémů s tím 
spojených si však nemyslí, že se jej podaří zavést do příštího akademického roku. Co se týče 
úprav kreditního systému, dovede si je představit, má ale za to, že by je mělo zahájit nové 
vedení fakulty.  
 
Kol. Chromý poděkoval přítomným za trpělivou pozornost a řekl, že se těší na zářijové 
zasedání. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne: 19. 9. 2013 
 
 
 


