
Zápis z 17. zasedání AS FF UK 16. 1. 2014 

 

Přítomni: M. Bárta, S. Binková, R. Buben, J. Chromý, P. Machač, L. Ondračka, Z. Podaná, J. 
Sládek, L. Šulová, P. Zemánek, J. Žemlička, O. Dufek, S. Janota, J. Jehlička, E. Kyselá, A. Matys, 
D. Pavlorek, P. Píša, I. Píšová, N. Preslová, M. Vlček, S. Zajíček 
 
Omluveni: J. Jirsa, J. Lukavská, M. Pullmann, L. Pultrová,  J. Pilip, L. Weingartová 
 
Nepřítomni: M. Buchtová, M. Kovář, O. Tichý 
 
Hosté: 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, 
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Mgr. Kateřina Volná, Mgr. Alena 
Andrlová Fidlerová, Ph.D. 
 
Návrh programu: 
 

1. Program zasedání 

2. Návrh zápisu 16. zasedání AS FF UK 
3. Doplnění Knihovní komise FF UK 

4. Různé 
 

1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné a připomněl, že návrh programu byl k dispozici jako součást 
pozvánky na zasedání.  
 
Pan děkan navrhl doplnění programu o projednání podmínek přijímacího řízení na dodatečně 
vypsané obory Germánské jazyky a Germánské literatury. Přijímací řízení vypisuje na základě 
informací z Akreditační komise, jejíž zpráva opodstatňuje domněnku, že obory budou standardně 
akreditovány. Podotkl, že se tímto snaží předejít problémům spojeným s vypisováním speciálního 
termínu. 
 
Kol Chromý navrhl hlasovat o změněném programu zasedání, ve kterém bod 3 tvoří „Podmínky 
přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro dodatečně vypsané obory doktorského studia 
Germánské jazyky a Germánské literatury,“ bod „Různé“ se tímto posouvá na pátý bod programu. 
 
Hlasování: 19-0-0, návrh programu v pozměněném znění byl schválen. 
 
 
2. Návrh zápisu 15. zasedání AS FF UK  
 
Kol. Chromý požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu došly tři připomínky: od kol. Janoty, proděkanky Čeňkové a proděkana 
Šedivého. Všechny byly v plném rozsahu zapracovány. 
 
Hlasování: 18-0-1, návrh zápisu byl přijat. 
 



3. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro dodatečně vypsané obory 
doktorského studia Germánské jazyky a Germánské literatury 

 
Pan děkan odkázal na pana proděkana pro přijímací řízení a dalšího vzdělávání Skarnitzla. 
 
Proděkan Skarnitzl přisvědčil, že obory splňují všechny podmínky pro standardní přijímací řízení. 
Podotkl, že došlo jen k malému časovému skluzu, bude tedy možné přistoupit k přijímacímu řízení 
ve standardním termínu. 
 
Kol. Chromý se zeptal ohledně maximálního počtu přijatých na každém oboru. 
 
Proděkan Skarnitzl potvrdil, že pro každý daný obor je maximální počet přijatých 4, původní 
doktorský obor Germánské jazyky a literatury měl maximální počet přijatých 8. 
 
Usnesení č. 116: AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 
2014/2015 na dodatečně vypsané obory Germánské jazyky a Germánské literatury. 
 
Hlasování: 20-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Volba nových členů knihovní komise 
 
Kol. Chromý sdělil, že kol. Gruber, který byl do knihovní komise jmenován senátem, rezignoval na 
své členství z důvodu ukončení studia a že od dr. Fidlerové přišel rovněž podnět na jmenování 
dalších členů, což dle nového znění Statutu FF UK vyžaduje schválení senátem. 
 
Dr. Fidlerová uvedla, že navrhla jmenovat v rámci doplnění knihovní komise celkem tři členy, a to 
kol. Bičovského, kol. Zíkovou o své vůli, a dr. Christova jakožto člena, jehož jmenování schvaluje 
senát. 
 
Kol. Chromý podotkl, že tedy o dr. Christovovi bude senát hlasovat. Je však třeba také dojmenovat 
člena knihovní komise za kol. Grubera. Proto poprosil o návrhy. 
 
Kol. Zemánek podotkl, že v rozhovoru s kolegou Bičovským došli k závěru, že v knihovní komisi v 
tuto chvíli nejsou zastoupeny ústavy, které budou sídlit v budově v Opletalově ulici. Bylo by tedy 
na místě, aby byl zvolen jejich zástupce. 
 
Dr. Fidlerová souhlasila a poděkovala za připomínku. 
 
Kol. Sládek řekl, že byl osloven, aby v knihovní komisi zastupoval sociologické obory. Oznámil, že 
nabídku kandidatury s potěšením přijímá. 
 
Kol. Chromý navrhl hlasovat o jmenování kol. Sládka společně s vyjádřením ke jmenování dr. 
Christova. Podotkl, že v souladu s volebním a jednacím řádem je nutné, aby hlasování proběhlo 
tajně. Poprosil proto o návrhy na členství ve volební komisi. 
 
Do volební komise se přihlásili kol. Pavlorek, kol. Zemánek a kol. Matys. 
 
Hlasování o komisi: 18-0-3, volební komise byla schválena. 
 
Hlasování: 20-0-1, kol. Sládek byl jmenován do knihovní komise. 
 
Usnesení č. 117: AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Christova do knihovní komise. 



Hlasování: 21-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
5. Různé 
 
Kol. Zajíček zmínil, že na jednání studijní komise AS UK se projednávala poplatková novela 
Statutu UK. Její znění ještě neprošlo velkým senátem, ale počítá se zapracováním připomínky FF 
UK, tedy že u povinně dvouoborových studií bude přihláška ke studiu stát pouze polovinu plné 
ceny. Za příznivý krok můžeme dále určitě považovat to, že studijní komise AS UK odhlasovala 
zrušení poplatků za další studium.  
 
Kol. Ondračka se obrátil s dotazem na pana proděkana Součka. Předeslal, že jeho dotaz se bude 
týkat rozdělení nových fakultních webových stránek na veřejnou část a intranet, o kterém se 
dozvěděl v e-mailu, který pan proděkan rozesílal akademickým pracovníkům fakulty. Zajímalo by 
ho, na jakém principu je možné vůbec informace na webu rozdělit právě na interní a na ty určené 
veřejnosti, a kdo stojí za tímto rozdělením, tj. zda o tomto principu proběhla debata a pokud ano, 
kdy a kde. Dále se dotázal, z čeho vyvstala potřeba daného rozdělení, v čem spočívají změny webu 
a na základě jakých analýz tyto změny proběhly. Vyjádřil své znepokojení nad tímto krokem, 
obzvláště pak proto, že mu uniká smysl celého intranetu a jeho funkce. Zajímá ho také, kolik fakult 
intranet nebo jeho obdobu používá. Také ho zajímá, jaká byla cena daných změn a opatření. 
Podotkl, že v jádru jeho protestu stojí právě rozdělení na interní dokumenty a veřejně přístupné 
informace. Filozofická fakulta je přece informačně otevřena. 
 
Proděkan Souček nastínil, že náplní intranetu budou dokumenty, které dosud pro svou povahu na 
internetu nemohly být vyvěšovány, například pracovní verze dokumentů, na kterých se podílí třeba 
i dvanáct editorů. Jde tedy především o podporu vnitřní spolupráce jednotlivých oddělení děkanátu. 
Druhou částí jsou interní informace, které nemá smysl dávat navenek, jako tedy například formuláře 
smluv. Nechceme skrývat nic z toho, co by mělo být zveřejněno, jde především o zlepšení 
spolupráce jednotlivých oddělení fakulty. Jde o jedno společné místo pro všechny interní 
dokumenty. Intranet používá v současné době více fakult, například Fakulta sociálních věd, ale 
jejich konkrétní počet závisí na tom, jak intranet definujeme. 
 
Kol. Ondračka podotkl, že na FSV sice nazývají své webové rozhraní intranet, přesto je ale veřejně 
přístupné. 
 
Proděkan Souček odpověděl, že i tam ale principiální rozdělení na vnitřní a veřejné dokumenty 
existuje. Dále pokračoval ve své odpovědi s tím, že plán zavést intranet byl v dlouhodobém záměru 
fakulty. Podkladem pro jeho realizaci byl právě dlouhodobý záměr, proti kterému nikdo neměl 
připomínky. Výslednou částku nákladů odhadl okolo 800 až 900 tisíc. Zmínil také, že původní 
stránky fungovaly dobře, ale řada funkcí, které jsou v dnešní době běžné, tam k dispozici nebyly, 
jako třeba audiovizuální prezentace. 
 
Pan děkan přisvědčil, že první zmínka o intranetu byla v aktualizaci dlouhodobého záměru 
projednávaném na AS FF UK dne 8. 11. 2012. Tato idea byla zařazena do aktualizace 
dlouhodobého záměru na následující akademický rok, který AS projednával 14. 11. 2013, přičemž 
bylo konstatováno, že do té doby na vyřešení záležitosti nebyla kapacita. Také uvedl, že nevidí 
problém v celé koncepci rozdělení na internet a intranet, že to byla jeho myšlenka, za kterou se 
postavil už kvůli zjednodušení přehlcených stránek. Podle něj jde tedy o krok dobrým směrem. Z 
posledního jednání vyplynulo, že prolínání mezi intranetem a extranetem je poměrně jednoduché. 
Připomněl, že fakulta se tímto krokem nechce uzavírat.  
 
Pan proděkan Souček dále zmínil, že díky němu budou k dispozici i inovace a moderní technologie, 
které jsou často používané a které do této chvíle chyběly. 



 
Kol. Ondračka uvedl, že s nutností modernizace souhlasí. Přesto mu ale vadí absence diskuze před 
realizací. Má pocit, že neproběhla dostatečná debata. Navíc má stále vážné pochyby o nezbytnosti 
samotného intranetu, obzvláště s ohledem na to, jaké informace jdou ven a jaké informace nejsou na 
web pro veřejnost zařazeny. Podle něj tento krok není obhájený a přijde mu přinejmenším nezvyklý. 
Nechápe, co se může stát, když budou některé dokumenty veřejně přístupné.  
 
Pan proděkan Souček připomněl výhody googledocs a spolupráce na dokumentech přes veřejný link 
oproti posílání pracovních verzí dokumentu emailem. A právě to je spolupráce, kterou intranet 
nabízí. Jsou to dokumenty nehotové nebo dokumenty, které není nutno vystavovat. Zmínil také, že 
tisíce institucí jsou jím vybaveny, protože umožňuje pohodlnou komunikaci interních neveřejných 
dokumentů. 
 
Pan tajemník Malý se vyjádřil na obhajobu rozdělení dokumentů na ty určené veřejnosti a na ty 
určené pro vnitřní potřebu. Od intranetu, který používá například Masarykova univerzita nebo 
Univerzita Pardubice, očekává zlepšení podmínek spolupráce. Některé dokumenty podle něj není 
praktické zveřejňovat a nikdo nemá právo je vidět. Zároveň jde o výhodu webového přístupu 
odkudkoli k pracovním informacím bez nutnosti další instalace aplikací, neboť přes VP jde o proces 
komplikovanější. Jako neveřejné bychom mohli označit i například vzory smluv a dokumentů, které 
by jako takové neměly být vyvěšené online, a to ne z důvodu chybovosti, podvodu či utajování, ale 
z důvodu větší jistoty, protože se nejedná o smlouvy, jejichž platnost by byla prověřena případnými 
právními spory. 
 
Pan proděkan Souček zmínil i propojení s webovými kancelářskými aplikacemi Office 365. 
 
Kol. Zajíček sdělil, že jakožto spolutvůrce současných webových stránek byl přizván i k velké části 
jednání o nových webových stránkách. Sám na těchto jednáních často zdůrazňoval, že se musí 
myslet na to, aby dokumenty, které mají být veřejné, veřejné také byly, a aby toto zveřejňování bylo 
co nejméně problematické. I proto jsou snad tedy intranet a „extranet“ propojeny tak, aby bylo 
možné automaticky dokumenty zveřejňovat na „extranetu.“ Nehotové věci, jako třeba zmíněný vzor 
smlouvy, nebudou veřejné. A priori na tomto rozdělení není nic špatného, je ale na senátu, aby 
kontroloval, že to, co má být veřejné, opravdu veřejné bude.  
 
Kol. Volná se zeptala, zda prošel dopředu schválením harmonogram této změny, popř. jestli o něm 
proběhla diskuze. Vyjádřila obavy z načasování dané změny, které plynou z toho, že lidé na fakultě 
se strukturou webu nadprůměrně komunikují právě nyní, tedy v době zkouškového období před 
státními závěrečnými zkouškami, v době probíhajícího podávání přihlášek ke studiu na fakultu a 
v čase studentského hodnocení výuky. Zajímalo ji, jak má odpovídat na dotazy těch, kdo na webu 
nenajdou potřebné informace. 
 
Pan proděkan Souček odpověděl, že informační hodnota nového webu je stejná a to, co se našlo na 
starém webu, najdeme i na novém. Časem prý bude otevřen diskuzi o vylepšení webu, strach o 
informační hodnotu je ale zbytečný. Dále uvedl, že forma a nástroje se mění, ale ať se děje jakákoli 
událost, tak by ji to nemělo ovlivnit. Plánovaný přesun musí být dost rychlý na to, aby se 
předešlo paralelnímu fungování obou stránek. Harmonogram tuto potřebu reflektuje. 
 
Kol. Píša se obrátil na pana děkana s dotazem, jestli došlo od minulého zasedání AS FF UK 
k nějakému posunu v záležitosti akreditace japonských studií.  
 
Pan děkan řekl, že už na minulém zasedání avizoval, že si dokáže představit takový postup, na 
základě kterého by se společně se zástupci japonských studií mohli dohodnout na předložení 
akreditace Vědecké radě i přes zamítavé doporučení Akademického senátu. S  vedením oboru se 



sešel a znovu zdůraznil, že předloží materiály do dalšího projednávání pouze v případě, že obor 
připraví návrh akreditace dvouoborového studia. 14. 1. 2014 se k němu dostal nový akreditační 
materiál dvouoborového studia, jeho podmínka tedy byla splněna. Dnes (16. 1. 2014) předložil 
akreditaci jednooborového bakalářského studia japonských studií Vědecké radě, která materiál 
schválila. Předpokládá tedy, že by během jara proběhlo schválení Akreditační komisí. 
 
Pan proděkan Skarnitzl k tomu dodal, že tedy na jednooborové studium bude moci být vypsáno 
přijímací řízení.  
 
Pan děkan dále informoval o druhém oboru, který byl v posledních měsících diskutován, a to o 
indologii. Jeho stížnost bude zítra (17. 1. 2014) projednávat petiční komise AS UK. Podotkl také, že 
obdržel zpětnou vazbu celkem 24 absolventů, kteří se vyjádřili na téma kvality výuky. Pan děkan si 
myslí, že jde o silný názor, který ho utvrzuje v přesvědčení, že je zapotřebí hledat nový směr tohoto 
oboru. Materiál, který se k němu dostal, chce vzít v potaz ještě před koncem svého funkčního 
období, aby se situace neprotahovala vlivem změny ve vedení fakulty. 
  
Pan děkan dále, vzhledem k tomu, že 17. zasedání AS FF UK je jeho posledním, poděkoval členům 
AS za spolupráci a za diskuzi, která byla dle jeho slov ne vždy souhlasná, někdy bouřlivá, ale vždy 
otevřená. Vyjádřil spokojenost s fungováním AS FF UK jakožto fóra, na kterém se měly a mají věci 
řešit způsobem, který během osmi let zaznamenal. Novému vedení i právě AS FF UK popřál další 
smysluplné fungování v příštím období.  
 
Kol. Chromý jménem stávajícího i minulých AS FF UK poděkoval panu děkanovi za vstřícnost a 
ochotu ke kompromisu a dohodě, které vždy směřovaly ke zlepšování fakultních podmínek. 
Členové AS FF UK pak prostřednictvím kol. Chromého předali panu děkanovi dárek na 
rozloučenou. 
 
Kol. Chromý poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Zapsala: Alena Zelenková 
AS FF UK schválil dne: 13.2.2014 
 


