
Zápis z 14. zasedání AS FF UK 10. 10. 2013 
 
Přítomni: M. Bárta, S. Binková, R. Buben, J. Chromý, J. Jirsa, M. Kovář, P. Machač, L. 
Ondračka, Z. Podaná, M. Pullmann, L. Pultrová, J. Sládek, L. Šulová, O. Tichý, P. Zemánek, 
M. Buchtová, O. Dufek, S. Janota, J. Jehlička, E. Kočišová, A. Matys, D. Pavlorek, J. Pilip, P. 
Píša, I. Píšová, N. Preslová, M. Vlček, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: J. Žemlička, J. Lukavská 
 
Hosté: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Mgr. 
Radek Skarnitzl, Ph.D., Ing. Martin Souček, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. 
MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D., Ing. Filip Malý, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., prof. PhDr. Alena 
Macurová, CSc. 
 
Program zasedání: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 12. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditace 
 
 4. Volba kandidáta na funkci děkana 
 
 5. Návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení 
 
 6. Rozdělení Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na dvě pracoviště 
 
 7. Volba dalších členů volební komise pro volby do AS UK na funkční období 2014-
2017 
 
 8. Různé 
 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné, předal jmenovací dekrety dvou novým členkám senátu (které 
nastupují na místo dvou kolegů, kteří rezignovali), kol. Buchtové a kol. Preslové, a řekl, že 
návrh programu byl k dispozici jako součást pozvánky na zasedání. 
 
Hlasování: 26-0-0, návrh programu byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 12. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša řekl, že k zápisu přišly čtyři připomínky: od Mgr. Bárty, kol. Pavlorka, kol. 
Zemánka a proděkana Skarnitzla. Všechny byly zapracovány v plném rozsahu. 
 
Hlasování: 25-0-2, návrh zápisu byl schválen. 
 



3. Akreditace 
 
Pan děkan řekl, že tentokráte jde pouze o jeden materiál, o rozšíření studia srovnávací 
jazykovědy. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Kol. Zemánek uvedl, že obor byl dosud vyučován pouze v NMgr. studiu, což se úplně 
neosvědčilo a žádají proto i o akreditaci Bc. studia, které bude dvouoborové. Obor má na 
fakultě dlouhou tradici a doufá, že je jí prospěšný. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce SK. 
 
Kol. Pultrová řekla, že SK materiál doporučila ke kladnému projednání bez dalších 
připomínek. 
 
Usnesení č. 87: AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace o SO Srovnávací 
jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba 
studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 27-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Volba kandidáta na funkci děkana 
 
Kol. Chromý řekl, že volba je, jako každé hlasování o jménech, volbou tajnou. Jedinou 
kandidátkou je doc. Friedová, jejíž životopis, programové teze i souhlas s kandidaturou byly 
k dispozici na webových stránkách. 
 
Kol. Šulová řekla, že materiály v písemné podobě se liší od živého slova: pokud si pamatuje, 
bývalo zvykem, že se kandidáti verbálně představovali, nechystá se takové představení i 
tentokrát? 
 
Kol. Chromý odpověděl, že volební a jednací řád tuto možnost pro volební zasedánín AS FF 
UK zapovídá. 
 
Kol. Zemánek dodal, že poměrně obsáhlá debata s kandidátkou proběhla minulý týden na 
mimořádné schůzi senátu. 
 
Za účelem hlasování o jménech byla zvolena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Píšová a kol. Jirsa (26-0-3). 
 
Usnesení č. 88: AS FF UK navrhuje jmenovat doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou FF 
UK na funkční období 2014-2017. 
 
Hlasování: 24-5-0, usnesení bylo přijato. 
 
Kol. Chromý pogratuloval doc. Friedové ke zvolení, dodal, že senát volí pouze kandidátku na 
děkana, jmenování samotné je v gesci rektora, a předal slovo doc. Friedové. 
 



Doc. Friedová řekla, že si váží důvěry v ní vložené, tíhu odpovědnosti cítí už v současné 
chvíli a velmi děkuje všem, kteří měli odvahu dát jí hlas. Ráda by ale ujistila i ty, kteří mají o 
jejím působení pochybnosti, že chce být děkankou všech bez rozdílu a věří, že fakultu posune 
zase o něco dále pozitivním směrem. Za důvěru, kterou do ní senát vložil, děkuje. 
 
5. Návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení 
 
Pan děkan řekl, že jde o relativně drobnou změnu, jež je však zásadní pro přijímání na jeden 
konkrétní obor, a o dovysvětlení požádal proděkana Skarnitzla. 
 
Proděkan Skarnitzl řekl, že jde o přijímací řízení na obor Latinský jazyk a literatura 
v bakalářském studiu. Pokoušel se především zjistit, zda mohou být kritéria pro prominutí 
přijímací zkoušky splněna až po podání přihlášky, tak aby bylo možné zohlednit maturitní 
zkoušky. Po dohodě s rektorátem zjistil, že to možné je, pro zmíněný obor tak bude možné 
prominout zkoušku doložením příslušného materiálu (maturitní vysvědčení, případně 
příslušné jazykové certifikáty) do konce května. 
 
Kol. Vlček se zeptal, zda jsou do konce května vůbec známy výsledky maturit. 
 
Proděkan Skarnitzl odpověděl, že není třeba mít úředně ověřené vysvědčení, fakultě bude 
stačit potvrzení ředitele o tom, že student příslušnou zkoušku s daným výsledkem vykonal. 
 
Usnesení č. 89: AS FF UK schvaluje návrh úpravy Podmínek přijímacího řízení 
v předloženém znění. 
 
Hlasování: 27-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
6. Rozdělení Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na dvě pracoviště 
 
Pan děkan uvedl, že jde o vydělení nového pracoviště, Ústavu jazyků a komunikace 
neslyšících, z ÚČJTK. Pro toto rozdělení měl několik důvodů, nejsilnějším je přitom stále se 
posilující reálná samostatnost oboru, přičemž je přesvědčen – jak je vidno už z navrhovaného 
názvu ZS – že obor má mnohem širší potenciál, který přesahuje i úroveň fakulty. Co se týče 
personálního situace, v předkládaném materiálu opomenul jednu habilitovanou pracovnici, 
která bude na ZS přecházet, obecně personální situace oboru rozhodně není špatná, součástí 
návrhu je přitom poměrně jasné představení spolupráce s externisty, která je velmi dobrá. Co 
se týče praktických záležitostí, věc se připravuje déle než rok, rozdělení nepřinese znatelné 
zatížení celkových mzdových nákladů, prostorové a materiálové zajištění je také připraveno, 
pro obor však bude dále nutností úzká spolupráce s ÚČJTK. Byl by rád, kdyby senát návrhu 
udělil svůj souhlas, a kdyby tento nabyl účinnosti už 1. 11. 2013, důvody tohoto kroku jsou 
obsahové a obě pracoviště s ním souhlasí. 
 
Kol. Chromý požádal o vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Lehečková, ředitelka ÚČJTK, uvedla, že potřeba rozdělení vznikla zevnitř ústavu, 
především kvůli narůstajícímu rozdílu v agendách obou oborů, tedy z věcných, nikoli 
z osobních důvodů. Co se týče personálního zajištění, obor Čeština v komunikaci neslyšících 
připravuje reakreditaci bakalářského i navazujícího magisterského studia, jež coby garant 
zaštiťuje doc. Vaňková, jež se již nyní podílí na výuce oboru a na základě společné dohody se 
stane členkou nově vznikajícího ústavu. Dále se na oboru Čeština v komunikaci neslyšících 



připravují dvě habilitace, jedno habilitační řízení začne v roce 2014, druhé v roce 2016. Oba 
ústavy budou nadále úzce spolupracovat, nabídka výuky je přitom reciproční, bohemistická 
část ústavu zajišťuje výuku bohemistických kurzů, obor Čeština v komunikaci neslyšících 
zase pro zbytek ústavu, stejně jako pro jiné obory FF UK, jež projeví zájem (například 
z Ústavu translatologie), zajišťuje výuku základů českého znakového jazyka. Například 
v tomto akademickém roce se jedná o pět seminářů ze strany bohemistiky a šest ze strany 
oboru Čeština v komunikaci neslyšících. 
 
Prof. Macurová řekla, že má za to, že pan děkan spolu s dr. Lehečkovou řekli všechno, co je 
třeba, sama tak nic přidávat nebude, ráda však odpoví na jakékoli otázky. 
 
Usnesení č. 90: AS FF UK schvaluje žádost o rozdělení Ústavu českého jazyka a teorie 
komunikace na Ústav jazyků a komunikace neslyšících a Ústav českého jazyka a teorie 
komunikace. 
 
Hlasování: 27-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
7. Volba dalších členů volební komise pro volby do AS UK na funkční období 2014-2017 
 
Kol. Chromý řekl, že bod byl už z části řešen na minulém zasedání, kdy byl stanoven termín a 
místo voleb a zároveň schválena pětičlenná dílčí volební komise. Zvolení členové však mají 
pocit, že jich je příliš málo, protože je nutné, aby v průběhu voleb byli ve volební místnosti 
vždy alespoň dva lidé. Bylo by tedy záhodno rozšířit volební komisi o další členy a také zvolit 
jejího předsedu. Logicky je třeba nejdříve provést první a až poté druhé, následně budou 
projednány další technikálie volby. Protože další výtkou ke složení volební komise byla 
přítomnost jediného akademického pracovníka, obrátil se na několik pracovišť a poněkud 
neočekávaně získal dalších šest kandidátů z řad akademických pracovníků. 
 
Za účelem hlasování o volbě dalších členů dílčí volební komise pro volby do AS UK a za 
účelem zvolení jejího předsedy byla zvolena volební komise ve složení kol. Pavlorek, kol. 
Matys, kol. Píšová a kol. Pilip (21-0-5). 
 
Hlasování: Mgr. Pavel Štoll. Ph.D. (26-0-0) 
       PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (25-1-0) 
       PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (25-0-1) 
       Mgr. Helena Stranjik (23-1-2) 
       Mgr. Přemysl Vinš (22-2-2) 
       PhDr. Ondřej Žíla (21-4-1) 
 
Dílčí volební komise pro volby do AS UK byla rozšířena. 
 
Kol. Chromý řekl, že nyní je třeba zvolit předsedu komise, navrhuje kol. Vlčka, jenž se díky 
činnosti v senátu a v legislativní komisi velmi dobře orientuje v relevatntních předpisech a 
jenž už jednou předsedal volební komisi pro volby do fakultního senátu. 
 
Hlasování: Martin Vlček (25-0-1) 
 
Předseda dílčí volební komise pro volby do AS UK byl zvolen. 
 



Kol. Zajíček uvedl, že předsednictvo senátu se dále rozhodlo navrhnout stanovení termínu pro 
podávání kandidatur a navrhnout usnesení, jež jej pověří spoluprací s volební komisí v otázce 
legislativních a technických záležitostí. 
 
Usnesení č. 91: AS FF UK určuje, že návrhy na kandidáty pro volby do AS UK lze podávat 
nejpozději do 12.11.2013, 15:00 hodin.  
Hlasování: 26-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 92: AS FF UK pověřuje předsednictvo AS FF UK, aby v komunikaci s 
předsedou dílčí volební komise průběžně řešilo technické detaily realizace voleb. 
 
Hlasování: 26-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
8. Různé 
 
Kol. Pultrová uvedla, že by se SK ráda rozšířila o dva členy, konkrétně o doc. Lomovou a dr. 
Svatoňovou. Minule se schvalovala novela Statutu FF UK, jež přináší nové pravidlo, kdy 
může předseda komise dojmenovávat další členy se souhlasem děkana a senátu. To sice ještě 
není v platnosti, ráda by však senát o daném rozšíření informovala, pan děkan už s ním 
souhlas vyjádřil. 
 
Kol. Chromý řekl, že si nemyslí, že je třeba o této věci hlasovat a poděkoval kol. Pultrové, že 
o ní senát zpravila. 
 
Kol. Zajíček řekl, že novelizace vnitřních předpisů schválené na zářijovém zasedání byly 
projednány Legislatovní komisí AS UK, novely statutu prošly bez jakýchkoli připomínek 
s jednou technickou úpravou, stejně tak novela pravidel pro přiznávání stipendií, novela 
pravidel pro organizaci studia  bude vrácena k opravě, a to v zásadě v dikci, kterou kol. 
Zajíček na zasedání AS FF UK navrhoval. Na jednání LK AS UK však naprosto podporoval 
usnesení AS FF UK. 
 
Kol. Chromý se zeptal, jakým způsobem je možné řešit podněty ohledně úklidu na fakultě. 
 
Tajemník Malý odpověděl, že fakulta disponuje vedoucí úklidu, jíž může svůj problém sdělit, 
a dal kol. Chromému patřičný kontakt. 
 
Kol. Chromý poděkoval a zeptal se, zda někdo neviděl původní plentu. 
 
Tajemník Malý řekl, že o původní plentu se stará správa budov a většinou bývá na galerii 
auly. 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za účast a řekl, že se těší na příští zasedání. 
 
Zapsal: Jakub Drbohlav 
AS FF UK schválil dne 14.11.2013 


