
Zápis z 12. zasedání AS FF UK 19.9.2013 
 
Přítomni: R. Buben, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, Z. Podaná, M. Pullmann, J. Sládek, L. 
Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, M. Buchtová, O. Dufek, J. Gruber, E. Kočišová, J. Lukavská, 
P. Píša, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, S. Binková, J. Chromý, L. Ondračka, L. Pultrová, J. Žemlička, S. Janota, 
J. Jehlička, A. Matys, J. Pilip, I. Píšová, M. Vlček 
 
Hosté: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Mgr. Radek 
Skarnitzl, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Filip 
Malý, Mgr. David Pavlorek, PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., Mgr. Helena Březinová, Ph.D., 
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D., Mgr. Katka Volná, PhDr. Jan Kalivoda, PhDr. Jan Červenka, 
Ph.D., Mgr. Jan Bárta 
 
Program zasedání: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 11. zasedání AS FF UK 
 
 3.  Harmonogram zasedání AS FF UK na akademický rok 2013/2014 
¨ 
 4. Akreditace 
 
 5. Volby do AS UK na volební období 2014-2017 
 
 6.  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 
 
 7. Novely Statutu FF UK 
 
 8. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK 
 
 9. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK 
 

10.  Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních 
programech na FF UK 

 
11. Opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF 

UK 
 
12. Organizační řád děkanátu FF UK 
 
13. Návrh výše doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 
 
14. Disciplinární komise FF UK 
 
15. Novela Statutu UK 
 
16. Různé 



 
1. Program zasedání 
 
Kol. Zajíček přivítal přítomné, a přivítal novou senátorku, kol. Buchtovou, jež nahradila kol. 
Petišku, který ukončil studium. Jako host a nikoliv jako senátor se jednání výjimečně účastní 
kol. Pavlorek – ukončil studium a do dalšího stupně bude zapsán až v následujících dnech, 
v době zasedání tak není studentem. Návrh programu byl součástí pozvánky na zasedání. 
 
Pan děkan požádal, s ohledem na počet přítomných, o předřazení bodu 6 (Podmínky 
přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014), který je nutné projednat, před bod 4 
(Akreditace).  
 
Hlasování: 16-0-0, návrh programu v pozměněném znění byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 11. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Zajíček požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu přišly čtyři sady připomínek, jedna od tajemníka Malého a 
následně dílčí korekce všech tří kandidátů na rektora. Všechny byly zapracovány. 
 
Kol. Weingartová upozornila na překlep na poslední stránce, nejde o „model doktorského 
studia v SIS“ , nýbrž o „modul“. 
 
Hlasování: 16-0-0, návrh zápisu se zapracováním připomínky kol. Weingartové byl přijat. 
 
3. Harmonogram zasedání AS FF UK na akademický rok 2013/2014 
 
Kol. Zajíček řekl, že všechny termíny jsou stanoveny na druhý čtvrtek v měsíci, kromě 3. 
října (kvůli volbě děkana) a kromě lednového, květnového a zářijového termínu (s ohledem 
na prázdniny anebo kvůli státním svátkům), kdy se senát sejde třetí čtvrtek v  měsíci. 
 
Usnesení č. 69: AS FF UK schvaluje Harmonogram zasedání AS FF UK na akademický 
rok 2013/2014 v předloženém znění. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 
 
Proděkan Skarnitzl uvedl, že návrh obsahuje změny k uchazeči vstřícné – napříště nebude 
nutné platit fakultě složenkou, je možné platit i kreditní kartou – a změny o uchazeče pečující, 
které explicitněji popisují potřebné postupy. Proděkan upozornil, že kvůli značné složitosti, 
náročnosti a zejména chybovosti dosavadního způsobu zpracování výsledků přijímacího 
řízení na povinně dvouoborové obory byl u těchto oborů navýšen maximální počet 
přijímaných o 40–50 %, což umožní alespoň částečné automatické zpracování výsledků. 
Z daného počtu budou vyškrtnuti uchazeči, kteří se na žádný jiný obor nedostanou – protože 
se dle dosavadních zkušeností jedná právě o 40–50 %, reálný počet přijímaných by se neměl 
výrazně měnit. Nejedná se tedy o reálné navýšení MPP. 
 



Usnesení č. 70: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro 
akademický rok 2014/2015. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Akreditace 
 
Pan děkan se, vzhledem k detailnímu projednání materiálů studijní komisí, vyjádřil pouze 
k několika žádostem. Je velmi rád za akreditaci oboru TEMA, který s sebou přirozeně přináší 
výuku v cizích jazycích a otevírá se mezinárodně. Stejně tak oceňuje, že po nezanedbatelných 
problémech slavistických oborů pokračuje zdárně jejich reforma – nyní se tak znovu 
akredituje ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském studiu. Se situací na oboru 
romistika byl Akademický senát seznámen na jednom z minulých zasedání, ve kterém se 
řešila žádost o osamostatnění Semináře romistiky jakožto samostatného pracoviště. Pan děkan 
má za to, že jde o obor, který na FF UK patří a, byť má nemalé problémy (jak se ostatně 
ukázalo na minulém zasedání), bude se snažit, aby o něj fakulta nepřišla. 
 
a) Žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia, Norská studia, Švédská studia v 
bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, 
dvouoborové studium) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že SK neměla připomínek a doporučuje materiál ke schválení. 
 
Usnesení č. 71: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Dánská studia, 
Norská studia, Švédská studia v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá 
standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního 
procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
b) Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Romistika v 
bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, 
jednooborové a dvouoborové studium) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Červenka uvedl, že možná existence oboru je podmíněna účastí doc. Uherka, jemuž končí 
úvazek a není jisté, že bude prodloužen. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že ani stanovisko ani zpráva SK nemají být chápány jako negativní vůči 
romistice, naopak komise se snažila akreditaci spíše doporučit a zdůraznit, že romistika by na 
fakultě měla svébytně existovat a měla by být dostatečně podporována. Na senátu pak 
nechává, zda nechce přijmout usnesení, které by vedení fakulty vyzývalo k tomu, aby 
romistice umožnilo další růst, tedy aby se mohlo zlepšovat to, co jí SK vytýká především – 
veliké personální problémy, které jsou však z velké části dány podmínkami, ve kterých dosud 
vyučující oboru museli pracovat. 



 
Kol. Zemánek se zeptal, zda je doc. Uherek v akreditační žádosti uveden. 
 
Dr. Červenka odpověděl, že doc. Uherek v materiálu figuruje, o možném ukončení jeho 
úvazku se však dozvěděl až na jednání SK, proto tuto záležitost zmínil. 
 
Pan děkan řekl, že nechce nijak relativizovat těžkou personální situaci oboru, zároveň by ji 
však nerad kladl někomu za vinu – personální růst je věcí každého pracovníka a rád by tak na 
ně apeloval, aby potřebnou kvalifikaci získávali. Co se doc. Uherka týče, měl by mu být 
ukončen úvazek v rámci zrušení oboru kulturologie, kde dosud působil. V posledních týdnech 
s ním hovořil a kloní se spíše k tomu, aby na fakultě zůstal, aby mohl akreditaci romistiky 
garantovat – bude patrně postupovat tímto způsobem, ovšem s tím, že to nepovažuje za řešení 
situace, ale za přechodný stav. 
 
Usnesení č. 72: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o 
dvouoborové studium SO Romistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 
3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další 
fáze akreditačního procesu. AS FF UK vyzývá všechny zúčastněné strany k podpoře dalšího 
rozvoje oboru romistika. AS FF UK zároveň vyzývá vedení fakulty k zohlednění 
kvalifikačního růstu pracovníků oboru při vypisování oboru v rámci přijímacího řízení. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
c) Žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v navazujícím magisterském SP Obecná teorie 
a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové 
a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že SK doporučuje materiál ke schválení. 
 
Usnesení č. 73: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Estetika v 
navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma 
studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností 
konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
d) Žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Religionistika v 
navazujícím magisterském SP Filozofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba 
studia, jednooborové a dvouoborové studium) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že SK doporučuje materiál ke schválení 
 
Usnesení č. 74: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace o 
dvouoborové studium SO Religionistika v navazujícím magisterském SP Filozofie 
(prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové 
studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 



 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
e) Žádost o rozšíření akreditace o SO Ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském SP 
Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s 
možností konat rigorózní řízení) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Příhoda řekl, že jde o poslední kapitolu reformy studia, která začala před sedmi lety, a 
žádá o její podporu. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že SK materiál doporučuje ke schválení. 
 
Usnesení č. 75: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Ruský jazyk a 
literatura v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá 
standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) 
 k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
f) Žádost o rozšíření akreditace o SO TEMA – Evropské společnosti: identita a vývoj/TEMA – 
European societies: identity and development/TEMA – Sociétés européennes: identité et 
développement v navazujícím magisterském SP Historické vědy/History/Les sciences 
historiques (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s 
možností konat rigorózní řízení, s výukou v českém/anglickém/francouzském jazyce) 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Tichý uvedl, že SK materiál doporučuje ke schválení. 
 
Usnesení č. 76: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO TEMA – 
Evropské společnosti: identita a vývoj/TEMA – European societies: identity and 
development/TEMA – Sociétés européennes: identité et développement v navazujícím 
magisterském SP Historické vědy/History/Les sciences historiques (prezenční forma studia, 
2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení, s 
výukou v českém/anglickém/francouzském jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního 
procesu. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Volby do AS UK na volební období 2014 - 2017 
 
Kol. Zajíček uvedl, že senát musí jednak vyhlásit volby do senátu univerzity, jednak zvolit 
dílčí volební komisi k tomu určenou – k jejímu zvolení, protože jde o hlasování o jménech, 
které musí být tajné, je však nejprve třeba zvolit senátní volební komisi. 
 



Za účelem hlasování o složení dílčí volební komise pro volby do AS UK byla zvolena volební 
komise ve složení kol. Lukavská, kol. Zajíček a kol. Dufek (16-0-0). 
 
Hlasování: Alena Andrlová-Fidlerová (16-0-0) 
       Lenka Hordějčuková (16-0-0) 
       Lucie Gillová (16-0-0) 
       Jiří Pilip (16-0-0) 
       Martin Vlček (16-0-0) 
 
Dílčí volební komise k volbám do AS UK byla ustanovena. 
 
Usnesení č. 77: AS FF UK vyhlašuje volby do AS UK (volební období 2014–2017) na dny 
19.–20. listopadu 2013, vždy od 10 do 17 hodin. Dne 19. 11. se volby konají ve vstupním 
prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20, dne 20. 11. ve vstupním prostoru v přízemí hlavní 
budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Jirsa navrhl zařadit původního bodu 14 (disciplinární komise) za bod 6 a náležitě 
posunout další body programu. 
 
Změna programu byla schválena tichým souhlasem. 
 
7. Disciplinární komise FF UK 
 
Pan děkan uvedl, že disciplinární komise se na rozdíl od ostatních komisí musí každý rok 
obměňovat, o nominace studentských členů komise požádal studentskou kurii senátu a 
Studentskou radu. 
 
Za účelem hlasování o jménech byla zvolena volební komise ve složení kol. Lukavská, kol. 
Zajíček a kol. Dufek (16-0-0). 
 
Usnesení č. 78: AS FF UK souhlasí se jmenováním členů disciplinární komise ve složení: 
 
Předseda: 
 PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (16-0-0) 
 
Členové: 
 PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (15-1-0) 
 PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. (15-1-0) 
 Bc. Matouš Preininger (16-0-0) 
 Miloš Bělohlávek (15-1-0) 
 Mgr. Jan Mareš (16-0-0) 
 
Náhradníci: 
 Mgr. Václav Němec, Ph.D. (16-0-0) 
 Mgr. Orkida Borshi (16-0-0) 
 Karel Kolros (16-0-0) 
 
Usnesení bylo přijato. 



 
8. Novely Statutu FF UK 
 
a) Novela týkající se garantů studijních programů a oborů 
 
Proděkan Špinka uvedl, že změna Statutu je vyvolána novelou Statutu UK, tato změna přitom 
otevírá další prostor pro vydání opatření děkana, které bude dále specifikovat rozdělení 
pravomocí mezi oborovými garanty a vedoucími ZS – toto opatření by mělo být projednáno 
na příštím zasedání. 
 
Pan děkan dodal, že vedení univerzity se v novele rozhodlo přiznat garantům vyšší statut, což 
nevytváří problém na úrovni oborů, mohlo by tomu tak ale být na úrovni garantů studijních 
programů. Změnit by se mělo i odměňování garantů – ti zkrátka mají být nyní zásadními 
osobami na úrovni univerzity. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda řekl, že LK materiál podrobně projednala na dvou schůzích, měla řadu 
připomínek, které byly buď vysvětleny jako zbytné, nebo přijaty, a ve svém stanovisku 
vyjádřila podporu návrhu bez dalších připomínek. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Píša uvedl, že SK k materiálu neměla připomínek a doporučila jej ke schválení. 
 
Kol. Zajíček řekl, že rektorský materiál představený senátu univerzity nebyl zcela dopracován 
v tom smyslu, že nebylo jasné rozdělení pravomocí mezi různými úrovněmi garantů a 
exekutivního vedení – vedení univerzity, vedení fakulty, vedení ZS. Většina připomínek však 
byla nakonec zapracována tak, že se povinnosti a pravomoci garantů změnily na doporučení a 
vykazování, což z materiálu učinilo víceméně zbytečný předpis. 
 
Proděkan Špinka uvedl, že předpis, nebude-li jej fakulta modifikovat odpovídajícím 
způsobem, by mohl způsobit velké problémy. Zásadním způsobem by se proměnily 
personální pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pozic, a to zvláště v doktorském studiu, 
kde se pozice předsedy oborové rady a garanta dostává až do přímého konfliktu. Posílení 
pravomocí garantů studijních programů je na fakultě problematické především proto, že 
programy vytváří formální zastřešení pro množství disparátních oborů, které mohou být (v 
případě dvouoborového studia) dokonce součástí více programů. Každý program však má 
svého garanta, který by měl nyní silnou pozici, což neodpovídá struktuře na fakultě. Tuto 
situaci by mělo řešit již zmíněné opatření děkana. 
 
Kol. Zajíček zdůraznil, že za zbytečný nepovažuje fakultní, nýbrž univerzitní předpis, který 
z jeho pohledu zbytečně extenzivně rozpracovává zákonnou normu, kde jsou garanti zmíněni 
v jedné větě. 
 
Proděkan Šedivý dodal, že souhlasí s hodnocením proděkana Špinky a že spolu koordinují 
svůj postup. 
 
Usnesení č. 79: AS FF UK schvaluje novelu Statutu UK týkající se garantů studijních 
programů a oborů ve znění předloženém děkanem. 



 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
b) Technická novela 
 
Pan děkan řekl, že jde o několik spíše formálních úprav, zásadnější je snad změna jmenování 
komisí: nyní děkan jmenuje předsedu komise, senát a děkan následně jmenují po dvou 
členech, další členy pak jmenuje předseda komise. Je tak otázkou, není-li jeho pravomoc 
příliš velká – zda by jmenovávání dalších členů komise nemělo být více svázáno s děkanem a 
akademickým senátem. Návrh se snaží o kompromis, kdy po dvou členech jmenuje děkan, 
senát i předseda a další členové by měli být jmenováni předsedou komise se souhlasem 
děkana a senátu. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda odpověděl, že LK projednala materiál stejně podrobně jako ten předcházející a 
bez dalších připomínek jej doporučila ke schválení. 
 
Kol. Zajíček řekl, že má k novele dvě připomínky: i) nechápe smysl změny 3, čl. 1, kdy se 
v čl. 20, odst. 3 ruší formulace „navazující opatření děkana“ a nahrazuje se „který (míněno 
organizační řád) vydá děkan“. Tato formulace je přece již obsažena v čl. 15 odst. 4, na který 
se měněný text stejně odkazuje. ii) Chtěl by se zeptat, jak bude reálně vypadat procedura 
dojmenovávání dalších členů komise – jestli se počítá s tím, že předseda navrhne děkanovi 
další členy, zároveň vznese podnět na senátu, který se vyjádří usnesením a stejně tak děkan, 
nebo zda se počítá s jiným procesem. Vznesl otázku, zda by nebylo jednodušší celou věc 
formulovat tak, že předseda podá návrh děkanovi, ten návrh po uvážení svého souhlasu 
předloží senátu, který dokončí proces svým vyjádřením. 
 
Pan děkan k ii): nepředpokládá, že by předseda komise posílal návrhy děkanovi, ale že návrh 
pošle děkanovi a senátu zároveň s prosbou o vyjádření, respektive zařazení jako bodu 
programu zasedání. Komise jsou přece společným poradním orgánem. Proceduru by nevázal 
přesným určením toho, kdo co musí do kdy udělat. O vysvětlení i) požádal Mgr. Bártu. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že jde v podstatě o zpřesnění, v současném textu se hovoří o vydání 
organizačního řádu, na nějž navazuje vydání opatření děkana – to ale neodpovídá skutečnosti, 
proto se ruší „navázání“ a v textu se mluví o organizačním řádu, který vydává děkan, což je 
zpřesnění a zopakování formulace z čl. 15, které ničemu nevadí. 
 
Usnesení č. 80: AS FF UK schvaluje technickou novelu Statutu FF UK ve znění 
předloženém děkanem fakulty. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
9. Novela Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK 
 
Pan děkan uvedl, že novela Pravidel je vyvolána novelou univerzitních předpisů, především 
se týká čl. 3b, který umožňoval vyplácet stipendium kombinovaným doktorandům, to nyní 
není možné. Příležitosti se zároveň využilo k většímu sladění různých termínů a k provedení 
dalších technických změn. 
 



Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda uvedl, že LK materiál doporučila bez připomínek ke schválení. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Píša řekl, že SK k materiálu neměla připomínek a doporučila jej ke schválení. 
 
Kol. Zemánek se zeptal, zda to znamená, že doktorandy v kombinované formě studia 
pracující pro VVZ již nebude možné platit ze stipendijních zdrojů.  
Tajemník Malý odpověděl, že to půjde, ale jen v některých případech a ne ve stávající výši, 
limit je stanoven na 82 000 Kč za rok, navíc jen v případě doktorandů studujících ve 
standardní době studia plus jeden rok. 
 
Mgr. Bárta řekl, že spolu s tajemníkem Malým připravují tabulku, jež by měla učinit 
jednotlivé případy zřejmými. Stručně jde o to, že stipendia vyplácená ze stipendijního fondu 
dle čl. 8a stipendijního řádu univerzity bylo možné udělovat neomezeně, nyní však mohou být 
udělována pouze prezenčním studentům. Studentům kombinovaného studia bude možné i 
nadále vyplácet účelová stipendia, jejich výše je však jasně omezena – ta byla dříve 
navyšována právě prostřednictvím čl. 8a, to už však nebude možné. 
 
Kol. Píša upozornil na to, že předpis má být dále konkretizován opatřením děkana a otázal se, 
kdy by mělo být připraveno. 
 
Pan děkan odpověděl, že by se tak mělo stát co nejdříve, předtím však předpis musí projít 
senátem UK a univerzitou. V platnost by však mohl vejít v listopadu a příslušné opatření by 
tedy mělo být vydáno do té doby. 
 
Usnesení č. 81: AS FF UK schvaluje novelu Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK 
v předloženém znění. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 
10. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK 
 
Proděkan Špinka uvedl, že novela reaguje na novelu Studijního a zkušebního řádu UK, krom 
čl. 3 však nedochází k žádným velkým změnám. SZŘ v tomto bodě činí povinným učinit 
specializace studijních oborů součástí vnitřních pravidel. Stejně tak došlo ke stanovení lhůt 
pro konání atestací předmětů v Pravidlech, namísto původního opatření děkana, což bylo 
nutné, aby i po novelizaci SZŘ UK mohla zůstat zachována dosavadní praxe na FF. Čl. 6 se 
zabývá individuálním studijním plánem, jehož principy nyní také stanoví obecné opatření 
děkana na místo specifického opatření děkana o individuálním studijním plánu. Specifikace 
doznaly i lhůty konání atestace a počet opravných termínů, v tomto případě lze patrně 
debatovat o konkrétních formulacích. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda uvedl, že LK o materiálu diskutovala podrobně, na její popud byly provedeny 
malé technické změny, materiál doporučuje ke schválení. 



 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Píša uvedl, že SK materiál doporučila ke schválení. 
 
Kol. Zemánek požádal o drobnou technickou opravu chyby, kterou nezachytil během 
připomínkování na ZS – v akreditaci mají tři specializace, v materiálu jsou uvedeny dvě. 
 
Proděkan Špinka se omluvil a ujistil, že chybu opraví. 
 
Kol. Pavlorek uvedl, že již na LK rozporoval v novém čl. 13, odst. 2 druhou větu, kterou žádá 
vyškrtnout, protože může být matoucí pro studenty. Ti by se totiž mohli domnívat, že to 
znamená, že např. ve chvíli, kdy se k termínu atestu student nepřihlašuje, ale je vyučujícím 
pouze oznámen termín, kdy atesty uděluje, pak není možné se s vyučujícím dohodnout na 
alternativní formě plnění atestu, např. v případě požadavku účasti, kterou z nějakých vážných 
důvodů nakonec nemohli splnit. 
Kol. Zajíček řekl, že s návrhem nesouhlasí v několika bodech: i) čl. 6 stanovuje principy 
přiznávání individuálních plánů prostřednictvím opatření děkana, které přitom zjevně – neboť 
je věcně součástí materiálu, který je na pořadu jednání – spadá pod čl. 17, na který by mělo 
být odkázáno. Především však jde o změnu k horšímu, protože původně bylo dáno, že se 
principy realizovaných ISP zveřejňují na internetu, což je krok k větší transparenci, nyní 
budou jakožto součást opatření děkana zveřejněny nikoli principy realizovaných ISP, ale 
pouze obecná pravidla pro povolování ISP. ii) Za věcně špatný však považuje především nový 
čl. 11, který umožňuje vedoucímu ZS povolit pozdější termín atestace, což navozuje dojem 
povolení individuálního, což je nepřípustné, protože tím může vznikat různá obtížnost studia 
pro různé studenty (a proto má ostatně za to, že materiál neprojde LK AS UK). iii) V odst. 2 a 
dále se zavádí odlišné stanovování termínů atestace pro předměty, jejichž součástí je např. 
docházka (v takovém případě určuje danou lhůtu vyučující v anotaci). Nechápe přitom, proč 
by pouhé vyžadování docházky mělo vést k potenciálně zásadně odlišným lhůtám pro konání 
atestace – nemyslí si, že jsou tyto formulace upraveny dobře a měly by se předělat. Po 
předchozí konzultaci pana proděkana pochopil, že tato změna je motivována případy, kdy 
studenti požadují možnost opakovaného termínu docházky a argumentují tím, že docházka je 
standardní formou kontroly studia a jako takovou by mělo být možné ji složit až o rok 
později. Takových případů prý není úplně málo – budiž, připouští, že zde může být problém, 
ale i pak se dá záležitost lhůt řešit logičtěji a není důvod, proč by měly být lhůty splnění 
kontrol předmětů s vyžadovanou docházkou určovány jinak než v případě předmětů ostatních. 
 
Proděkan Špinka odpověděl, že co se individuálního studijního plánu týče, měl pro tuto 
změnu jasné důvody, je však ochoten ustoupit. Není však ochoten ustoupit v bodě 
individuálního umožnění pozdní atestace – doposud to tak funguje a studenti toho využívají. 
Možnost pouze plošného prodloužení by znamenala výrazné zpřísnění stávajícího stavu 
v neprospěch těch, kteří atestaci potřebují z vážných důvodů odložit. Co se týče posledního 
bodu, nemá-li někdo alternativní formulaci, obává se, že je debata zbytečná, protože její znění 
lze na místě hledat libovolně dlouho. 
 
Kol. Píša a dr. Kalivoda představili návrhy na změnu formulace čl. 11 odst. 2. Proděkan 
Špinka se vyjádřil, že tyto změny ovšem neřeší původní problém – totiž neexistenci rozlišení 
mezi kontrolami studia, které jsou opakovatelné a mezi těmi, které takové nejsou (tj. 
docházkou). 
 



Kol. Jirsa navrhl přerušení bodu jednání a změnu bodů v následujícím pořadí: návrh výše 
doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013; organizační řád děkanátu FF UK; 
opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK; opatření 
děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK; 
novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK /obnovení bodu jednání); novela Statutu UK; 
různé 
Změna programu byla schválena tichým souhlasem. 
 
11. Návrh výše doktorských stipendií ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 
 
Pan děkan uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který je třeba schválit každé čtvrtletí, 
přičemž výše stipendia jako vždy vychází z výše dotace MŠMT. 
 
Usnesení č. 82: AS FF UK schvaluje Návrh výše doktorských stipendií ve čtvrtétm čtvrtletí 
roku 2013 v předloženém znění. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

12. Organizační řád děkanátu FF UK 
 
Pan děkan řekl, že ve stručnosti má materiál formálně ukotvit některé změny, které se udály 
v rámci fungování děkanátu a některých agend, stejně tak by měl systematizovat dosavadní 
řád. 
 
Tajemník Malý dodal, že řád se novelizuje každé dva roky a proto je třeba ho jednou za čas 
sjednotit zásadnějším způsobem. Nově jsou vymezeny především kompetence tajemníka, 
které jsou udány přímo v předpisu (doposud jednal na základě plných mocí), což je 
výhodnější ve styku se smluvními partnery. 
 
Usnesení č. 83: AS FF UK nemá námitek vůči návrhu Organizačního řádu děkanátu FF 
UK. 
 
Hlasování: 15-0-1, usnesení bylo přijato. 
 

13. Opatření děkana k organizaci studia v doktorských studijních programech na FF UK 
 
Proděkan Šedivý uvedl, že předkládané opatření má nahradit opatření z r. 2010. Sledoval 
v něm několik základních cílů, jednak pročištění dosavadních legislativních úprav, které se 
sjednocují v jedno opatření, jednak se v reakci na dosavadní praxi pokusil zjednodušit vlastní 
chod doktorského studia. Z konkrétních inovací jde především o zrušení formulářů o 
atestacích a jejich nahrazení elektronickou podobou a indexem, který byl uveden do podoby 
odpovídající tomuto označení. Třetí typ změn jsou změny vyvolané vyššími předpisy. 
Materiál byl konzultován s předsedkyní Komise pro vědu, s LK a SK a většina připomínek 
odtud vzešlých byla zohledněna.  
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 



Kol. Píša uvedl, že SK doporučuje materiál ke kladnému projednání, nedospěla však ke 
konsensu ve věci minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku kombinovaného 
studia a doporučuje otevřít debatu o vztahu prezenčního a kombinovaného doktorského 
studia. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda řekl, že LK doporučila materiál ke kladnému projednání bez dalších připomínek. 
 
Kol. Kovář uvedl, že racionalizace formulářů je jednoznačně správným krokem, který 
zřetelně ulehčí administraci doktorského studia a poděkoval za ni. 
 
Kol. Píša řekl, že v rámci současného nastavení doktorského studia nevidí reálné rozdíly mezi 
podmínkami pro postup do dalšího ročníku pro studenty prezenčního a kombinovaného 
studia. Obecně si myslí, že na fakultě neexistuje velký rozdíl mezi náročností prezenčního a 
kombinovaného studia, existuje však mezi nimi velký rozdíl z hlediska stipendií. S ohledem 
na tento rozdíl by měly být podle něj podmínky kombinovaného studia benevolentnější. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku je už teď 
nastaven tak nízko, že odpovídá standardům kombinovaného studia, nemá tak za to, že by 
bylo nutné a potřebné jeho další snížení. Většina studentů dosahuje standardně mezi padesáti 
a sedmdesáti kredity v prvním ročníku a za dobu fungování tohoto systému se nesetkal 
s jediným případem nedostatečného počtu kreditů – studenti mají problémy s konkrétními 
atestacemi, ale ne s minimálním počtem kreditů. Rozhodně se v této věci nebrání diskuzi, není 
si však jist, je-li věc tak urgentní, aby musela být, s ohledem na stálou možnost ztráty kvóra 
odchodem kohokoli z přítomných a množství stále ještě neprojednané agendy, podrobně 
debatována nyní. 
 
Kol. Tichý řekl, že interní doktorandi by měli být spíše zatíženi více, to je však věcí 
jednotlivých ZS, opatření stanovuje pouze minimální počet kreditů. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že hlavním problém spočívá v možnosti, kterou garantuje Studijní a 
zkušební řád UK, dle něhož může student přestoupit z jedné formy studia do druhé a tato 
žádost musí být vyřízena kladně. Nelze potom konstruovat obě formy jako zřetelně disparátní, 
je-li možné kdykoli přejít z jedné do druhé – a příslušný předpis fakulta nemá ve svých rukou. 
 
Kol. Weingartová se zeptala, zda by nebylo možné zjednodušit postup hodnocení plnění 
individuálního studijního plánu popsaný v čl. 6, odst. 2. Už jen proto, aby oddělení vědy 
nemělo tolik práce. 
 
Mgr. Bárta uvedl, že by rád celý postup zjednodušil, ideálním stavem je úplná elektronizace 
doktorského studia – příslušný modul v SIS však vytváří firma Erudio. Fakulta by jej sice 
využila ráda, je však třeba udělat ještě hodně věcí, aby byl pro tento účel použitelný. Tomuto 
stavu je třeba se nějak blížit, což jde bohužel pouze velmi postupně. 
 
Kol. Weingartová řekla, že tomu rozumí, přesto: v současné úpravě dává příslušné podklady 
student Oddělení vědy a to je předává školiteli – nešlo by vynechat první krok? 
 



Mgr. Bárta upozornil, že se jedná o možnost, nikoli o povinnost – a tato možnost je zavedena 
proto, že někteří studenti nekomunikují se svým školitelem, někteří dokonce nekomunikují 
vůbec s nikým. V rámci stávajícího systému tak není jiné cesty. 
 
Kol. Píša poděkoval za vyjádření ohledně minimálního počtu kreditů, stále však má za to, že 
by měla proběhnout širší diskuze o kreditovém systému v doktorském studiu. Té se nelze 
vyhnout i vzhledem k tomu, že na listopadovém zasedání bude na programu schválení 
podmínek přijímacího řízení do doktorského studia a v souvislosti s tím otázka kreditového 
systému na oboru religionistika. Plánuje tedy vedení fakulty nějakou širší debatu? 
 
Proděkan Šedivý řekl, že vycházel z toho, že funkční období děkanského týmu končí a 
nechtěl se tak pouštět do revolučních změn – diskuze dle něj může probíhat i v rámci nových 
voleb děkana, kdy jeden z kandidátů věnuje doktorskému studiu celý odstavec. 
 
Kol. Weingartová se zeptala, zda je nutné, aby byl v každém studijním plánu uveden měsíc 
odevzdání dizertace – na začátku studia přece student nemůže vědět, kdy odevzdá dizertaci; 
pokud chce termín změnit, musí žádat o změnu plánu? A dále, co se týče odevzdávání kopie 
indexu, nestačilo by odevzdávat prostě jenom index? 
 
Mgr. Bárta uvedl, že index je jediným dokladem o studiu mimo SIS, studentovi se ponechává 
proto, aby měl doklad o tom, co a kdy vystudoval. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že student má uvádět měsíc odevzdání dizertace, protože doktorské 
studium je jinak členěno pouze na léta (nedělí se na semestry), pouhé určení roku je pak příliš 
vágní. 
 
Kol. Weingartová se zeptala, zda student musí žádat o změnu studijního plánu, pokud chce 
dizertaci odevzdat v jiném měsíci. 
 
Proděkan Šedivý odpověděl, že by tak předpis neinterpretoval, stanovený měsíc má být 
vodítkem pro to, co a kdy má student splnit. 
 
Mgr. Bárta dodal, že si standardně studenti kladou nejzazší termín. 
 
Usnesení č. 84: AS FF UK nemá námitek vůči Opatření děkana k organizaci studia 
v doktorských studijních programech na FF UK. 
 
Hlasování: 15-0-1, usnesení bylo přijato. 
 

14. Opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních 
programech na FF UK 
 
Proděkan Špinka řekl, že byly provedeny změny čtyř druhů: jedny vycházející z nadřazených 
předpisů, ať už je to SZŘ nebo předcházející materiál, druhé vypouštějící povinnosti určené 
už ve vyšších předpisech jako je opatření rektora a návazné opatření děkana, aby nedocházelo 
k duplicitám a potenciálním konfliktům, třetí jsou technikálie a drobné změny a čtvrté 
spočívají v drobném přeuspořádání, kdy se jisté části přeřadily do jiných předpisů, kam lépe 
náleží. 
 



Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce LK. 
 
Dr. Kalivoda uvedl, že LK materiál bez dalších připomínek doporučila ke schválení. 
 
Kol. Zajíček požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Píša uvedl, že SK měla několik dílčích připomínek, které byly zapracovány, a materiál 
tak doporučuje ke schválení. 
 
Kol. Zajíček řekl, že i v tomto materiálu, konkrétně v čl. 8, odst. 6 se objevují odlišné 
podmínky pro konání atestů u předmětů s požadovanou docházkou a bez ní.  
 
Proděkan Špinka uvedl, že v zájmu umožnění kladného projednání navrhuje z formulace čl. 8 
odst. 6 vyškrtnout druhou podmínku, tedy vyškrtnout slova „a pokud zároveň není jejich 
součástí plnění povinností v průběhu semestru během výuky“. 
 
Usnesení č. 85: AS FF UK nemá námitek vůči Opatření děkana k organizaci studia 
v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK po zapracování 
připomínky vzešlé z diskuze. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 

15. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK (obnovení přerušeného bodu jednání) 
 
Proděkan Špinka řekl, že přistoupí na připomínku i) kol. Zajíčka a navrhuje tak vyškrtnout čl. 
6, odst. 2. – Co se týče čl. 11, i zde je ochoten vyhovět připomínce kol. Zajíčka, domnívá se 
sice, že nejde o nejlepší možné řešení, přijetí návrhu však i tak znamená změnu k lepšímu 
oproti současnému stavu a je-li právě jeho přijetí v sázce, je ochoten ustoupit. Navrhuje tak 
opět vypustit druhou podmínku v čl. 11, odst. 2 a podobně v čl. 13 odst. 1. Není však ochoten 
ustoupit v otázce možnosti individuálního posouvání termínu atestací. 
 
Kol. Zajíček řekl, že v tomto bodě je ochoten ustoupit i on. Přesto si však myslí, že tato 
individualita bude problémem při projednávání v LK AS UK. 
 
Pan děkan řekl, že panuje-li na těchto změnách shoda, přisvojuje si je. 
 
Usnesení č. 86: AS FF UK schvaluje novelu Pravidel pro organizaci studia na FF UK ve 
znění předloženém děkanem se zapracováním jeho modifikace. 
 
Hlasování: 16-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
 
16. Novela Statutu UK 
 
Kol. Zajíček řekl, že jde spíše o informační bod, změna je vyvolána soudním sporem 
Masarykovy univerzity a studentky MU, kdy nejprve Krajský soud v Brně a posléze i 
Nejvyšší správní soud rozhodl, že není možné, aby Statut univerzit v určení přesné výše 
poplatků odkazoval na nižší předpisy. To se nám nemusí líbit, rozhodnutí je navíc patrně 
způsobeno nešťastným postupem MU při obhajobě a formulaci kasační stížnosti, přesto však 



rozhodnutí NSS stanoví slabý precedens a univerzita se tak rozhodla zveřejnit aktuální výše 
poplatků na všech fakultách přímo ve Statutu UK. Novela byla předložena AS UK a tedy i 
jednotlivým senátům fakult k vyjádření. 
 
17. Různé 
 
Kol. Zajíček poděkoval přítomným za účast, trpělivost a obětavost a popřál jim krásný den. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne: 10. 10. 2013 


