
Zápis z 13. zasedání AS FF UK 3. 10. 2013 
 
Přítomni: M. Bárta, S. Binková, R. Buben, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, L. 
Ondračka, Z. Podaná, M. Pullmann, J. Sládek, O. Tichý, P. Zemánek, J. Žemlička, O. Dufek, 
J. Jehlička, E. Kočišová, A. Matys, D. Pavlorek, J. Pilip, P. Píša, I. Píšová, M. Vlček, L. 
Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: L. Pultrová, S. Janota, J. Lukavská 
 
Nepřítomni: L. Šulová, M. Buchtová, J. Gruber 
 
Hosté: doc. Mirjam Fried, Ph.D., Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., Ing. Martin Souček, Ph.D., Jiří 
Rys , Bc. Markéta Havelková, doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D., PhDr. Jan Kalivoda, doc. PhDr. 
Peter Pavúk, Ph.D., RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D., Mgr. Ondřej Krása, prof. PhDr. Ivan 
Šedivý, CSc., doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 
 
Navrhovaný program: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Představení kandidátky na děkana doc. Mirjam Friedové, Ph.D. 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal všechny přítomné a uvedl, že zasedání senátu, byť mimořádné, s sebou 
nese jisté procedurální povinnosti, mimo jiné schválení programu, který byl jako obvykle 
součástí pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 25-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Představení kandidátky na děkana doc. Mirjam Friedové, Ph.D. 
  
Kol. Chromý přivítal doc. Friedovou a předal jí slovo. 
 
Doc. Friedová uvedla, že se pokusí o co nejstručnější shrnutí své koncepce, aby zbylo co 
nejvíce času na diskuzi. Co se 1) řízení fakulty a její vnitřní organizace týče, ráda by se 
zaměřila na dva problémy, a to na i) reformu mzdových „balíčků“, která by měla směřovat 
k přehlednému a konzistentnímu rozdělení financí a ii) vytvoření vnitřního kariérního řádu. 
V oblasti 2) studia chce potom sledovat především následující priority: i) stabilizace a 
organizační zajištění fungování akreditačního procesu, který se rozbíhá v nové podobě, tak, 
aby vedl ke zvyšování kvality oborů, ale i tak, aby byl administrativně vstřícný vůči ZS, ii) 
nová koncepce společného základu, který by měl směřovat k formování akademicky 
vyzrálých a všeobecně kultivovaných osobností – jeho součástí by měla být nejen část 
celofakultní, ale i části společné studijním programům, iii) učitelské studium, které by měla 
fakulta více rozvíjet, a to především s větším důrazem na dostatečnou oborovou didaktiku – 
tímto směrem podniká kroky i současné vedení, situace však stále není ani zdaleka ideální. V 
oblasti 3) vědy by mělo jít především o i) přijímací konkurzy, kdy je důležité nastavit 
celofakultně spravovaný systém, který zajistí, aby přijímací řízení byla otevřená a objektivní, 
tedy aby vedla ke skutečnému výběru mezi kandidáty a nebyla pouhým stvrzováním předem 
dohodnutých výsledků, k čemuž bohužel někdy dochází, ii) vytvoření podmínek mladých 



pracovníků kategorie „postdoc“ v podobě přísného výběrového řízení a smluv na dva roky – 
fakulta by tak měla profitovat z nových podnětů zvenčí a zároveň by mladým talentovaným 
pracovníkům poskytovala možnost nastartovat svou vědeckou kariéru bez toho, aby je 
zatěžovala dalšími povinnostmi, iii) reformu kreditového systému doktorského studia, který 
klade zbytečně velký důraz na shromažďování kreditů, směrem k větší koncentraci na kvalitu 
dizertační práce, což by mělo obnášet ku příkladu vyžadování anotované bibliografie a 
obhajobu tezí závěrečné práce v průběhu studia. Doktorand by zkrátka neměl pouze sesbírat 
co nejvíce kreditů, jeho úkolem by mělo být vytvořit nějaký kvalitní výstup. iv) Nastavení 
systému přijímání studentů do doktorského studia tak, aby nebylo zaměřeno na prosté 
naplňování kvót, ale aby vedlo k objektivnímu zhodnocení přijatých a jejich počtu. Co se týče 
4) zahraniční spolupráce, i) je stále obtížné zajistit snadný pohyb akademických pracovníků, a 
to jak fakultních do zahraničí, tak zahraničních na fakultu – ráda by proto vytvořila koncepci 
řešící tento problém plošně, namísto reagování na konkrétní situace, v tomto směru by mohlo 
pomoci vytvoření stabilního jádra prestižních institucí, s nimiž by fakulta úžeji 
spolupracovala jako celek, ii) nedostatek financí se projevuje především v nulové podpoře 
výjezdů akademických pracovníků na kvalitní zahraniční konference a v nulové podpoře 
pořádání takových konferencích – ráda by našla nějakou cestu, pravděpodobně fond, ze 
kterého by se tyto aktivity finančně podporovaly. 5) O vstřícné pracovní prostředí by chtěla 
pečovat především i) snížením administrativní zátěže, kde už má představu o jistých 
redukcích, a to v případě zahraničních cest, vyřizování interních žádostí, vyplňování 
papírových indexů. Mnoho problémů se dá vyřešit prostřednictvím zlepšení funkčnosti SIS. 
ii) V případě knihovních služeb existuje prostor pro řešení řady jednotlivostí, celkově je ale 
systém nastaven směrem, který považuje za příznivý, zlepšit by se však dal v oblasti akvizic. 
6) V oblasti vnějších vztahů by ráda i) systematičtěji pečovala o atraktivitu studia, a to i pro 
mimopražské studenty, s tím souvisí ii) oslovování zaměstnavatelů s ohledem na pracovní 
příležitosti pro absolventy. iii) V neposlední řadě by ráda pěstovala fungující asociaci 
absolventů fakulty. iv) Fakulta už nyní solidně funguje co se týče zviditelňování výsledků, 
bylo by však záhodno pokusit se o obdobnou efektivitu v případě širší veřejnosti. v) Chce, aby 
fakultní nakladatelství zůstalo samostatné a nerozplynulo se v rámci nakladatelství 
univerzitního. 7) Největším problémem fakulty je její finanční a materiální situace, která je 
dále komplikována permanentní nejistotou danou situací kolem ní – je tak velice obtížné 
plánovat v delším výhledu. Je však připravena stále vyjednávat s MŠMT, s rektorátem i se 
soukromým sektorem, co nejvíce podporovat grantovou aktivitu atd. Je zřejmé, že snaha o 
zlepšení této situace nebude lehká, je však připravena udělat, co bude v jejích silách. i) 
V otázce prostoru si velkou úlevu slibuje od nové budovy v Opletalově ulici, co se týče 
stávajících budov, bude pochopitelně podporovat alespoň pokračování menších úprav, 
vzhledem k finanční situaci však nemůže slíbit žádnou další velkou investici. 8) Ve zkratce jí 
zabývání se fakultou v uplynulých dvou letech, ale především v několika posledních 
měsících, ukázalo následující priority: i) pojetí děkanátu jako služby akademické obci, ii) 
kvalitní a atraktivní studijní program na všech stupních studia, iii) podpora mladých 
akademických pracovníků, iv) spravedlivější a transparentnější finanční ohodnocení a v) větší 
otevřenost vůči vnějšímu světu. 
 
Kol. Chromý poděkoval doc. Friedové za představení její koncepce a zahájil diskuzi. 
 
Kol. Rys se zeptal, jaký má doc. Friedová názor na školné. 
 
Doc. Fridová řekla, že ze své životní zkušeností si myslí, že všechno, co je zdarma, je 
podezřelé a lidé si toho zpravidla neváží. Má-li mít něco nějakou kvalitu, musí mít i svou 
cenu. Je však zásadně proti školnému, pokud by mělo jakkoli diskriminovat nadané lidi 



v horší materiální situaci. Není tedy proti školnému jako takovému, záleží však na způsobu 
jeho nastavení. Zažila systém se školným i bez něj, a systém na prestižních amerických 
univerzitách dle ní není následováníhodným příkladem. K možnosti zavedení modelu, který 
by nebyl diskriminační a nesnižoval kvalitu škol, je však vzhledem k atmosféře ve 
společnosti, politické reprezentaci, atd. skeptická. 
 
Kol. Havelková se zeptala, zda bude doc. Friedová uplatňovat přísnost v případě zakládání 
nových oborů, o které píše ve svém materiálu, i na obory současné, zda si dovede představit i 
jejich hodnocení a případnou redukci. Pokud tomu tak je, ví o nějakých oborech, které by 
tvořily první možné kandidáty?  To se vztahuje i na doktorské studium, kdy by chtěla zpřísnit 
přijímací řízení a snížit počet přijímaných studentů. Chtěla by tuto přísnost vztáhnout i na 
stávající studenty? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že ještě nemůže jmenovat problematické obory a předestírat 
způsoby řešení jejich problémů. V principu však nevidí důvod, proč udržovat obor, který 
neprodukuje nic, na co by fakulta mohla být hrdá, byť si uvědomuje, že jde o složitou otázku. 
Akreditační referát by měl být zaměřený nikoli na otevírání oborů, protože to někoho jen tak 
napadne, ale měl by přísně hodnotit obory nové i současné a zohledňovat kritéria, která se 
doposud nezohledňovala – už nyní však funguje třeba hodnocení závěrečných prací. 
 
Doc. Čapek se zeptal, jak chce doc. Friedová v budoucnu postupovat v podpoře učitelského 
studia. V minulosti narazili na velký problém, kdy při pokusu o akreditaci NMgr. učitelského 
studia filosofie zjistili, že pedagogicko-psychologická povinná složka je tak velká, že 
prakticky znemožňuje zapojení části oborové. 
 
Doc. Friedová odpověděla, že i ona považuje velikost této složky za velký problém, pokud 
neposkytuje dostatečný prostor pro rozvoj didaktiky oboru. V případě kvalitních 
gymnaziálních učitelů přitom na znalosti oboru záleží především. Pedagogicko-psychologická 
část má však také svůj význam – poměr jí a didaktiky je zkrátka třeba lépe vyvážit. Na druhou 
stranu si není jistá, je-li reálné, aby se učitelské studium stihlo realizovat v navazujícím 
magisterském studiu – jako druhou možnost proto vidí tlak na znovuzavedení pětiletého 
magisterského studia. 
 
Kol. Zajíček položil dva dotazy: jednak se zeptal, zda má doc. Friedová nějakou představu o 
svém proděkanském týmu, jednak jak vnímá senát fakulty jako samosprávný orgán a 
z hlediska spolupráce s ním. 
 
Doc. Friedová řekla, že si uvědomuje, že na proděkanskému týmu velmi záleží, může slíbit, 
že bude složen z lidí, kterým naprosto důvěřuje a ví, že jí pomohou realizovat její priority – 
pomalu na jeho složení pracuje, zatím však nemůže říct konkrétní jména. Co se senátu týče, 
považuje jej za velice důležitou svobodnou instituci, která ztělesňuje fakt vysokoškolské 
samosprávy. Děkan by neměl být autokrat, stálou diskuzi a pevnou spolupráci se senátem 
vnímá jako podmínku dobrého fungování fakulty. 
 
Dr. Kalivoda řekl, že chce-li doc. Friedová podporovat učitelské studium na fakultě, půjde o 
obrat trendu, který je přesně opačný, byť ne kvůli politice fakulty, ale spíše kvůli 
pedagogickému minimu, které je spíše maximem a redukuje oborovou část výuky natolik, že 
je učitelské studium na oborech vnímáno jako neprestižní. Zvrácení tohoto trendu by uvítal, 
stejně jako kdyby se podařilo zvrátit obdobný trend v případě dvouoborového studia, které 
postupně mizí, byť také spíše samovývojem, než politikou fakulty. 



 
Doc. Friedová řekla, že tento problém vnímá také, nedokáže bohužel v dané chvíli říct, jak 
budovat prestiž učitelství, ale rozhodně jí na tom záleží. 
 
Kol. Ondračka řekl, že program doc. Friedové obsahuje řadu sympatických bodů, zdá se mu 
však, že z velké většiny jejich realizace závisí na ekonomické situaci fakulty a zrovna v této 
oblasti je program poněkud stručný. Všichni například bezpochyby uvítají možnost přijímat 
mladé „postdocy“, jak se ale zaplatí? 
 
Doc. Friedová uvedla, že člověk si vždy musí nastavit svoje cíle hodně vysoko, aby něčeho 
dosáhl, souhlasí však s tím, že na ekonomické situaci závisí všechno a může se zjistit, že 
potřebné finance nejsme schopni zajistit. Ve věci se ještě tolik nevyzná, záleží na tom, co se 
podaří vyjednat mimo fakultu a zda se podaří smysluplně přestrukturovat rozpočet. 
 
Doc. Pavúk se zeptal, jakým způsobem by paní docentka chtěla zajistit kvalitu hodnocení 
závěrečných prací – různé obory v různých zemích konstruují práce různým způsobem. 
 
Doc. Friedová odpověděla, že z toho, co zatím o věci zjistila, má za to, že by bylo velkým 
krokem vpřed už jen, kdyby měla hodnotící komise jako jednoho člena povinně někoho, kdo 
není členem daného ústavu. To je někde náročnější a někde náročné méně, technické 
problémy se však dají překonat, hlavně jde o to, aby byl celý proces otevřenější. Stejně tak by 
se mohl ke každé diplomové práci psát jeden externí posudek. Jde o to podívat se šířeji na 
celkové fungování oboru. Má přitom vyzkoušené, že účast někoho zvenčí vede k určitému 
pozitivnímu rozdílu. 
 
Dr. Skoumalová se zeptala, jaký systém vnitřního hodnocení vědy plánuje doc. Friedová 
zavést, dosavadní rozdělování prostřednictvím RIV není v případě humanitních věd 
odpovídající metodikou určování kvality. Kdyby se nám však takový systém podařilo 
vytvořit, mohli bychom se výrazně zapojit do celostátní diskuze o hodnocení vědy. 
 
Doc. Friedová souhlasila, RIV rozděluje finance podle nějakých kritérií, jeho prostřednictvím 
nějaké finance získáváme a měli bychom za to být vděční, nehodnotí však skutečnou kvalitu 
pracovníků fakulty, protože není nastavený na humanitní vědy. Už minulý rok se s kolegy 
v komisi pokoušela vytvořit takový systém pro humanitní obory. Prvotní návrh, který může 
sloužit jako nástřel k debatě, pracuje se třemi kategoriemi, kdy jedna je individuální a sleduje 
výkon konkrétního pracovníka, druhá se týká celého pracoviště a sleduje, jaké vytváří 
prostředí a třetí rovněž sleduje pracoviště, ale se zaměřením na to, jak přispívá prestiži 
fakulty. Takový systém by pak měl být doplňkem RIV. 
 
Kol. Jirsa požádal o konkretizaci obecné ideje reformy vnitřního rozdělení financí na fakultě. 
 
Doc. Friedová řekla, že musí existovat několik jasně definovaných složek s různým 
procentuálním ohodnocením. Považuje za správné, aby finance na vědu zajišťovaly nějakou 
část provozních nákladů, část by měla zohledňovat vědecký výkon, ale měla by existovat i 
část zohledňující výkon pedagogický. Mezi jednotlivými pracovníky existuje určitá asymetrie, 
kdy někdo pěstuje víc jedno a někdo druhé, obojí je přitom pro fakultu důležité stejně. Má za 
to, že systém hodnocení pedagogické práce však zatím neexistuje. 
 
Kol. Dufek se zeptal, nakolik bude doc. Friedová ochotna opustit svou vědeckou a 
pedagogickou činnost. 



 
Doc. Friedová uvedla, že vyučovat bude muset, byť omezeně a doufá, že by zvládla unést 
kupř. jeden kurz v semestru. Hledá za sebe náhradu, a byť je to obtížné, má jistý plán, jak se 
s pedagogickou stránkou věci vypořádat. Mnohem bolestivější je pro ni stránka vědecká, kdy 
doufá, že si vyšetří kupříkladu jeden den v týdnu na četbu – jinak dokončuje jedno velké téma 
a začíná několik dalších a menších a s nimi začne prostě pomaleji. 
 
Kol. Zajíček řekl, že paní docentka často mluví o tom, že bude třeba o něčem diskutovat, 
vyřešit v diskuzi apod. Má nějakou představu o tom, jak by tento proces měl vypadat, na 
jakém fóru by se měl především odehrávat – zkrátka jak v diskuzi postupovat, dobírat se 
konců a realizovat je? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že by si ráda zorganizovala cosi jako širší kolegium, širší okruh 
poradců z jednotlivých programových sekcí, protože nerozumí všem oborům. Tito by pak 
dále mohli komunikovat s jednotlivými pracovišti a poskytovat jí také zpětnou vazbu. Takový 
komunikační kanál v současnosti chybí. Více však v současnosti asi není schopna říci. 
 
Kol. Pavlorek se zeptal, jak doc. Friedová hodnotí stávající systém studentských evaluací a 
jakou má představu jeho využitelnosti mimo vazbu student-pedagog, představu toho, jak 
s nimi pracovat. 
 
Doc. Friedová řekla, že se studentskými evaluacemi žije dvacet let a od prvního semestru 
k nim má poněkud ambivalentní postoj. Na jednu stranu je považuje za nástroj, který může 
být velmi užitečný a má za to, že na fakultě se tímto směrem vyvíjí. Připadají jí atraktivní jako 
organizované fórum výměny názorů mezi studenty a pedagogy. Na druhou stranu je systém 
strašně obecný a mnoho věcí nezohledňuje, a to nejen v případě jednotlivých předmětů, ale 
nijak nezachycuje ani to, jak záleží na rozpoložení odpovídajících. Z těchto důvodů by je 
určitě nechtěla rušit, také by ale nechtěla zveličovat jejich úlohu mimo zmiňované úlohy fóra 
diskuze. Musí však říct, že ve srovnání se systémy, kterými prošla, se jít ten současný líbí 
nejvíc. 
 
Kol. Ondračka se zeptal na PRVOUK – víme, že jde o klíčovou část rozpočtu fakulty na vědu, 
v koncepci se však o něm nehovoří. Je jasné, že v tomto ohledu je fakulta závislá na rektorátu, 
každý kandidát na rektora také říká, že systém nějak přehodnotí a každý tím myslí něco 
jiného. Co si o něm myslí paní docentka, třeba, kdyby se jí budoucí rektor zeptal? A jak se 
vůbec staví k tomuto typu financování, kdy jeho část tvoří institucionální podpora a část 
grantové projekty a následně se z těchto financí dotuje provoz – má jít spíše o garantovanou 
podporu, nebo o finance navíc? 
 
Doc. Friedová řekla, že PRVOUK na ní zatím velký dojem neudělal, vnímá jej jako 
zkrachovalý pokus, jehož motivaci vlastně pořádně nerozumí. Způsob jeho administrace je 
nelogický, vypadá spíše jako náhodný způsob přerozdělování. Původní VVZ jí přišly jako 
ideově smysluplné: musí se udělat něco navíc, aby se získaly další peníze. Takové 
financování by se snažila podporovat – zatím příliš neví jak a kde, ale vzhledem k tomu, že 
nezná nikoho, kdo by byl s PRVOUK spokojený, myslí si, že potřebný prostor existovat bude. 
 
Kol. Havelková řekla, že univerzita i fakulty se naučily relativně dobře podporovat studentské 
aktivity, poněkud paradoxní v tomto ohledu však je, že na FF sice existuje nejvíc 
studentských spolků, ale žádný systém jejich podpory – ta se většinou přiděluje ad hoc. 
Nechystá paní docentka něco takového? 



 
Doc. Friedová řekla, že ji také překvapilo, když na fakultě před dvěma lety začínala, že 
neexistuje žádná koordinace a propojenost spolků. V obecné rovině je určitě pro podporu, 
v rovině konkrétní neví, protože se v problematice prozatím neorientuje. Na několik spolků se 
však během svého působení na fakultě několikrát obrátila a z jejich reakce měla pozitivní 
dojem. 
 
Kol. Píšová řekla, že v dosavadním mnohokrát zaznělo slovo „fakulta“, ale ne „univerzita“, na 
které přitom závisíme – co vnímá ve vztahu k ní a k ostatním fakultám za nejdůležitější, co si 
má FF chránit? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že základem, a to nejen ve vztahu k univerzitě a k ostatním 
fakultám, ale i ve vztahu ke zbytku společnosti, by mělo být, že FF je pro společnost naprosto 
zásadní, byť je její úloha odlišná od úlohy technických oborů, lékařů, právníků atd. Fakulta je 
neustále tlačena k přizpůsobování se podmínkám, které jsou nastavené pro někoho jiného. 
Společnost – a stejně tak univerzita – by měla pochopit, že bez humanitních věd nemůže 
přežít a že jsou stejně důležité jako například medicína. 
 
Kol. Pilip řekl, že doc. Friedová mluvila o podpoře zahraničních pobytů akademických 
pracovníků, ale ne studentů bakalářského a navazujícího magisterského stupně. Vyskytují se 
případy, kdy studenti na těchto stupních potřebují materiály, které jsou dostupné pouze 
v zahraničí (např. archiv) a bez kterých nemohou pokračovat ve svém projektu. Zná přitom 
případy, kdy si studenti museli alespoň z poloviny zaplatit i takovéto výjezdy. Chystala by 
nějakou formu podpory i pro takové případy? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že obecně se takovéto problémy špatně řeší, dokud je studium 
zdarma. Sama je zvyklá pohybovat se v systému, kde se počítá s tím, že do sebe student musí 
něco vložit, a kde je jasné, že univerzita za něj nemůže vyřídit všechno. Otázku nemůže 
zodpovědět, protože neví, nakolik se jedná o obecný problém a zároveň ví, že fakulta nemá 
dostatek peněz na nákup všech knih pro všechny. 
 
Mgr. Krása se zeptal, jak si paní docentka představuje reformu kreditního systému 
doktorského studia tak, aby lépe zohledňoval kvalitu. Z jeho pohledu je kreditní systém 
z podstaty formální, a nemůže tak obsahovou kvalitu zachytit. 
 
Doc. Friedová odpověděla, že na kreditním systému nevidí jako pozitivní jeho formální 
stránku, ale to, že jde o systém kontroly – že umožňuje předepsat jisté kategorie, které je třeba 
tehdy a tehdy splnit. Vadí ji, že se velmi snadno zvrhne v prosté sčítání kreditů a je jedno, jak 
a za co byly získány – nejkřiklavějším příkladem může být položka „návrh grantového 
projektu“, k jejímuž splnění stačí návrh pouze podat bez ohledu na úspěšnost. Možná by stálo 
za to zachovat systém, který umožňuje požadovat nějaké povinnosti v určitou dobu, ku 
příkladu předkládání anotované bibliografie závěrečné práce, aby bylo vidět, že se student 
v literatuře orientuje, obhájení tezí dizertační práce atd., a zrušit instituci kreditu jako 
nějakého počtu přidělovaného těmto povinnostem. 
 
Proděkan Šedivý řekl, že „podání grantového projektu“, byť neúspěšného, je pouze volitelnou 
povinností, jde tak spíše o marginální prvek. Zrušení kreditů však považuje za dobrý námět 
k diskuzi – pokud se ale systém bude takto předělávat, je třeba vzít v úvahu, že jej má nově 
v akreditacích mezi pětadvaceti a třiceti obory, jak by tento přechod probíhal? 
 



Doc. Friedová odpověděla, že to ještě nemá rozmyšleno. Obecně však není žádný radikál 
nebo revolucionář, systém nechce rozhodně rušit a budovat znova od začátku, v zásadě je jí 
sympatický, ale ráda by jej proměnila tak, aby nedocházelo k petrifikacím získávání kreditů. 
 
Kol. Volná řekla, že současné vedení fakulty nastavilo jistý systém fungování ZS, výběrových 
řízení na jejich vedení, zveřejňování jejich koncepcí atd., hodlá jej nějak měnit? A co se 
složení proděkanského týmu týče, v případě prorektorského týmu jde z drtivé většiny o 
mužskou záležitost, bude ke složení svého týmu přistupovat i z hlediska genderu? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že co se ZS týče, nehodlá přicházet s žádnými radikálními 
změnami a chce pracovat se systémem tak, jak je nastaven, jeho zlepšení vidí v případném 
zjednodušení, pokud by se jej podařilo nalézt. Co se týče druhé otázky, byla by ráda, kdyby 
byl proděkanský tým smíšený (ukazuje se, že takové týmy fungují nejlépe), v jeho složení 
bude však spíše než pohlaví hlavním kritériem jednak to, bude-li oslovený ochoten pozici 
vzít, jednak to, zda mu bude důvěřovat. 
 
Mgr. Krása řekl, že si také myslí, že kreditový systém bez kreditů by byl lepší, nemyslí si 
však, že se problém přílišné formálnosti vyřeší pouze tím, když se škrtnou příslušná čísla, je 
třeba přemýšlet nad zapojením obsahového prvku a pracovat s oborovými radami. 
 
Doc. Friedová uvedla, že s ním naprosto souhlasí. 
 
Kol. Sládek se zeptal, jaká by dle paní docentky byla ideální výše doktorského stipendia a jak 
by se mohla zvýšit reálně. Je totiž přesvědčen o tom, že studium v současnosti zdarma není, 
nýbrž že studenti si jej solidně dotují třeba už jen tím, že nepracují nikde jinde. 
 
Doc. Friedová odpověděla, že konkrétní výši nemůže určit jen tak, učiní , až posbírá dostatek 
informací. Je ale pravdou, že doktorské studium je jiným druhem studia než studium 
bakalářské a navazující magisterské. Také ji trápí, že doktorandi musí mimo studium 
pracovat, aby vůbec přežili. V otázce vyššího stipendia je však třeba vyjasnit si, jde-li nám 
více o počet studentů, nebo o jejich kvalitu – možná by bylo rozumnější mít jich méně, ale 
moci jim poskytnout větší stipendium. Výši doktorských stipendií vnímá také jako problém, 
nemůže se k němu však příliš vyjádřit, protože se v problematice příliš neorientuje – ku 
přikladu ani neví, kdo výši stipendia stanovuje. 
 
Kol. Zajíček řekl, že pouhé snížení počtu studentů k vyšším stipendiím vést nemůže, protože 
se zároveň sníží prostředky z MŠMT. K tomuto účelu by se ale snad dal využít stipendijní 
fond, který je plněn poplatky za delší a další studium, jak se staví k jeho plnění a čerpání? 
(Byť ani to není v moci fakulty zcela.) 
 
Doc. Friedová odpověděla, že co se týče poplatků, vidí znovu rozdíl mezi Bc. a NMgr. 
studiem a studiem doktorským, kdy je z právě zmíněných důvodů nereálné stíhat delší než 
standardní dobu studia a kde by se výše poplatků zvyšovat neměla. V případě nižších stupňů 
pak proti prodloužení studia nemá nic, ale zároveň má za to, že po standardní době by tak měl 
student studovat za svoje prostředky. Nezná bohužel mantinely stipendijního fondu, ráda by 
s ním však pracovala a považuje jej za slibný zdroj. 
 
Kol. Píša řekl, že paní docentka na fakultě působí poměrně krátce, přesto je vedoucí katedry a 
předsedkyní jedné z komisí, mohla by říci, čeho si v těchto působeních zatím nejvíce cení a u 
čeho je tomu naopak? 



Doc. Friedová uvedla, že s činností komise je jednoznačně spokojená, dle ní pracovala velmi 
dobře: měla dva úkoly, jednak posunout práci s vnitřními granty pro studenty, což se dle ní ve 
spolupráci se stipendijní komisí podařilo směrem, který je užitečný, jednak vypracovat návrh 
metodiky hodnocení vědecké práce a i v tomto případě má za to, že se podařilo vytvořit něco, 
s čím se dá dále pracovat a co je užitečné. Ve své pozici vedoucí ZS je spokojená s rozjezdem 
nové akreditace, kterou začala vytvářet od svého prvního dne na fakultě. Obor je nastaven 
jasně, studentské reakce jsou pozitivní a stejně tak atmosféra na pracovišti. Na to negativní by 
bylo lepší zeptat se spíše kolegů a studentů, za sebe má pocit, že je poněkud uštvaná všemi 
povinnostmi a nemá tak vždy pocit, že udělala nejvíc, co udělat mohla. Rozhodně však díky 
tomu poznala fakultní práci na všech úrovních. Ta je přitom její alma mater – vrátila se na ni 
sice až před dvěma lety, ale vystudovala ji, byť tehdy vypadala dost jinak. 
 
Kol. Ondračka řekl, že co se kreditového studia týče, doc. Friedová určitě zaznamenala 
houževnatý boj oborové rady religionistiky za zachování nekreditního systému – bude 
kreditní systém požadovat jako dosud celofakultně? A co se týče přísnosti akreditačního 
procesu, podporuje jeho nové nastavení a pokud ano, jak by jej chtěla dopilovat? 
 
Doc. Friedová odpověděla, že co se týče prvního dotazu, jako ideální by viděla takovou 
situaci, kdy by se podařilo dohodnout na nějakém kompromisu: kdyby ze systému zmizelo to, 
co nám nejvíc vadí, pak by byl možná přijatelný pro všechny. Ideálem je tak dojít ke 
konsensu, tam by začala a pak by se vidělo. Současné nastavení akreditačního procesu 
podporuje, je třeba jej usadit a současné nastavení stabilizovat, jeho jediný větší problém je 
technického rázu: nikdo z laiků nemá přesnou představu o tom, jak přesně procedurálně 
funguje. Proto je třeba, aby se usadil, pokud se tohle podaří, bude ráda; rozhodně jde o směr, 
který by chtěla sledovat. 
 
Doc. Muchnová k diskuzi o změně financování: jak se plánuje paní docentka zachovat 
k tomu, že někteří vyučující vyučují i na jiných oborech, což v důsledku vede k tomu, že 
jejich domácí katedra financuje výuku na jiných oborech? 
 
Doc. Friedová řekla, že tento problém vnímá i na svém pracovišti. Systém se bude muset 
nějak změnit, formule, která bude finance rozdělovat, by proto měla zohledňovat i to, že 
některá pracoviště poskytují servis ostatním pracovištím – to bude třeba dořešit, i v souvislosti 
s plánovanou reformou společného základu. 
 
Kol. Havelková se zeptala, zda plánuje doc. Friedová zrušit indexy, nebo je zachovat. 
 
Doc. Friedová odpověděla, že kdyby mohla, zrušila by je. Žádný sentiment k nim nechová a 
přinášejí pouze zbytečnou byrokracii. 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za účast, paní docentce zvláště a všechny pozval na 
volbu děkana, která se uskuteční na zasedání senátu 10. října. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne 14.11.2013 
 


