
Zápis z 18. zasedání AS FF UK 13. 2. 2014 
 
Přítomni: S. Binková, P. Christov, J. Chromý, J. Jirsa, P. Machač, Z. Podaná, L. Pultrová, J. Sládek, 
O. Tichý, P. Zemánek, S. Janota, J. Jehlička, E. Kyselá, J. Lukavská, A. Matys, D. Pavlorek, J. 
Pilip, P. Píša, M. Preininger, N. Preslová, M. Vlček, L. Weingartová, S. Zajíček 
 
Omluveni: M. Bárta, R. Buben, L. Ondračka, M. Pullmann, J. Žemlička, O. Dufek, I. Píšová 
 
Nepřítomni: L. Šulová 
 
Hosté: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., Ing. Jiří Gregor, Mgr. Eva 
Lehečková, Ing. Martin Souček, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. PhDr. Eva Voldřichová-
Beránková, Ph.D., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., prof. PhDr. 
Josef Opatrný, CSc., prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., PhDr. Michaela Budiman, Ph.D., Mgr. et 
Mgr. Kateřina Volná, doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 
 
Návrh programu: 
 
 1. Program zasedání 
 
 2. Návrh zápisu 17. zasedání AS FF UK 
 
 3. Akreditace 
 
 4. Volby do AS FF UK na volební období 2014 – 2016 
 
 5. Projednání návrhu na jmenování Ing. Filipa Malého tajemníkem FF UK 
 
 6. Projednání návrhu na odvolání a jmenování členů Vědecké rady FF UK 
 

7. Projednání návrhu na jmenování předsedy Komise pro vědu FF UK 
 
8. Projednání návrhu na jmenování proděkanů 

 
9. Různé 

 
1. Program zasedání 
 
Kol. Chromý přivítal přítomné, zvláště pak nové vedení fakulty v čele s paní děkankou a dva nové 
členy AS FF UK, jimž předal jmenovací dekrety. Panu prorektorovi Kovářovi zaniklo členství v AS 
FF UK s jeho novou funkcí, jeho místo tedy připadá dr. Christovovi. Druhým novým členem je kol. 
Preininger, kterému připadlo místo po kol. Buchtové, jejíž členství zaniklo v důsledku tři 
neomluvených absencí. Dále připomněl, že návrh programu byl k dispozici jako součást pozvánky 
na zasedání. Se zpožděním byly dodány i materiály k bodu, který dodatečně navrhla paní děkanka, 
„projednání vyhlášení přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské studium 
Japonská studia a podmínečného vypsání přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující 
magisterské studium Egyptologie pro rok 2014/15.“ Kol. Chromý navrhl tento bod zařadit jako bod 
9, bod „Různé“ by se tak odsunul na bod 10. 
 
Paní děkanka navrhla ještě jednu změnu, a to stažení bodu 5, „Projednání návrhu na jmenování Ing. 
Filipa Malého tajemníkem FF UK,“ jehož jmenování tento krok neovlivní, ale případné 
projednávání tohoto bodu by mohlo způsobit právní komplikace. 



 
Kol. Chromý navrhl hlasovat o programu, ve kterém by se tedy stáhnul bod 5 a dle předchozího 
návrhu by se body 6 až 10 posunuly na 5 až 9, tzn. bod 8 tvoří „projednání vyhlášení přijímacího 
řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské studium Japonská studia a podmínečného 
vypsání přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské studium Egyptologie pro 
rok 2014/15.“ 
 
Kol. Zajíček se paní děkanky zeptal, zda je motivací pro stažení daného bodu fakt, že pana 
tajemníka nikdo nikdy neodvolal a ve funkci je na dobu neurčitou. 
 
Paní děkanka to potvrdila s odůvodněním, že takové jmenování by bylo v rozporu s vybranými 
právními nařízeními. 
 
Hlasování: 22-0-0, program v pozměněném znění byl schválen. 
 
2. Návrh zápisu 17. zasedání AS FF UK 
 
Kol. Chromý požádal kol. Píšu o představení připomínek došlých k zápisu. 
 
Kol. Píša uvedl, že k zápisu došly dvě připomínky: od kol. Janoty a od Mgr. Volné. Všechny byly 
v plném rozsahu zapracovány. 
 
Hlasování: 18-0-5, návrh zápisu byl schválen. 
 
3. Akreditace 
 
Kol. Chromý uvedl, že vzhledem k modifikaci návrhu je součástí tohoto bodu pouze projednání 
žádosti o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika na dostudování 
stávajících studentů. Požádal tedy vedení fakulty o vyjádření. 
 
Paní děkanka uvedla, že celý proces proběhl ještě před jejím funkčním obdobím a nemá k němu 
námitky. 
 
Kol Chromý požádal kol. Pultrovou o vyjádření studijní komise. 
 
Kol. Pultrová uvedla, že studijní komise nemá námitky k prodloužení akreditace na dostudování. 
 
Kol. Chromý vyzval k vyjádření zástupce oboru. 
 
Dr. Budiman uvedla, že zástupci oboru byli vyzváni Akreditačním referátem k podání žádosti na 
dostudování s tím, že tento krok neznamená, že není možné připravit novou akreditaci. Mezitím 
byla ale informována rektorátem o tom, že by bylo nekorektní podávat žádost na dostudování ve 
chvíli, kdy je již připravena akreditace nová. Požádala tedy vedení fakulty o rozřešení mezi těmito 
dvěma tvrzeními, která jsou v přímém rozporu, rádi by tak předešli případnému nedorozumění. 
 
Paní děkanka řekla, že nevidí důvod tuto žádost interpretovat tím způsobem, že by vedení fakulty 
nemělo zájem tento studijní obor dále provozovat. 
 
Proděkanka Lehečková ujistila, že vedení počítá s tím, že nová akreditace projde standardním 
procesem. Připustila, že jsou obory, které v případě akreditace na dostudování již nepodávají 
akreditaci standardní, to ale není tento případ. Ujistila dr. Budiman, že žádný předpis, ve kterém 
akreditace na dostudování blokuje paralelní proces akreditace standardní,  neexistuje. 



 
Dr. Budiman uvedla, že se obává faktu, že to tímto způsobem vyšší instance nevidí. Zeptala se tedy, 
zda by nebyla krátkodobá akreditace řešením daného problému. 
 
Proděkanka Lehečková uvedla, že problémem je, že nelze zaručit, že striktně do šesti měsíců bude 
vše vyřízeno, doporučuje tedy dle dohody pokračovat v žádosti o dostudování, zatímco se 
připravuje nový proces. Zmínila také, že by neprojednání standardní žádosti bylo bezprecedentní, a 
že předpis, který by takové kroky dovolil, neexistuje. Zaručila tedy, že vše bude projednáno 
standardním způsobem. 
 
Doc. Vrhel zmínil, že oboru jde o určitou stabilitu, nejde pouze o projednání indonesistiky, proto by 
byl tedy rád, kdyby byly dané připomínky a nejistoty vyjasněny.  
 
Usnesení č. 118: AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se 
specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá 
standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů k postoupení 
do další fáze akreditačního procesu. 
 
Hlasování: 23-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
4. Volby do AS FF UK na volební období 2014 – 2016 
 
Kol. Chromý uvedl, že volební období AS FF UK v tomto složení bude končit v červnu 2014, kdy 
již nastoupí nově zvolený senát. PAS FF UK navrhuje, aby se volby konaly po čtyři dny, a to 
konkrétně ve dnech 7., 8., 9. a 10. dubna 2014. Určení těchto dní vzešlo z potřeby uskutečnit volby 
v dubnu, aniž by se datum překrývalo s dobou Velikonoc, které zasahují do dvou dubnových týdnů. 
Vzhledem k čl. 3 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UK se musí volby konat nejpozději 1. 
5. 2014 a musí být vyhlášeny do 20. 3. 2014, je ale nutné vzít v potaz lhůtu na podávání návrhů 
kandidátů, apod. PAS FF UK také navrhuje volby pořádat od 10:00 do 18:00. Oproti minulým 
volbám jde o posun, který je odůvodněn větší četností studentů na fakultě mezi 17:00 a 18:00 na 
rozdíl od dopoledních hodin mezi devátou a desátou. Tento posun je též vhodný pro volební komisi, 
která by tak neměla mít problém se zařizováním technického vybavení pro volby. Dále PAS FF UK 
navrhuje, aby se volby uskutečnily na dvou volebních místech, na hlavní budově FF UK a v budově 
Celetná 20. V minulosti se volby konaly také v Jinonicích a ve Šporkově paláci, problémem těchto 
lokací byla ale nízká účast.  
 
PAS FF UK tedy navrhuje následující znění: AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu 
FF UK na dny 7. 4., 8. 4., 9. 4. a 10. 4. 2014, vždy od 10:00 do 18:00. 7. 4. a 9. 4. budou volby 
probíhat v hlavní budově FF UK a 8. 4. a 10. 4. v budově UK Celetná 20. AS FF UK vyzývá členy 
akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 24. 3. 2014. 
AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2014 
všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. 
Kol. Vlček předložil protiusnesení, které odůvodnil svými zkušenostmi ve volební komisi, kdy si 
povšiml, že volební účast je v budově v Celetné ulici mnohem nižší než na hlavní budově. Podotkl, 
že se tak může dít i proto, že v Celetné jsou dva možné vchody, které volební komise pokrýt 
nemůže. V minulých letech si všiml, že nejfrekventovanějšími dny na Celetné jsou úterý a středa, 
navrhl by tedy jeden z těchto dní, úterý, v Celetné ulici, zatímco tři zbylé dny by se volilo na hlavní 
budově. Zároveň by z praktických důvodů ve svém protinávrhu vypustil slovo „všechny.“ 
 
Usnesení č. 119: AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 7. 4., 8. 4., 
9.  4. a 10. 4. 2014, vždy od 10:00 do 18:00. 7.4., 9.4., a 10.4. budou volby probíhat v hlavní 
budově  FF UK a 8. 4.  v budově  UK Celetná 20. 



AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK 
do dne 24. 3. 2014. 
AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2014 
potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. 
 
Hlasování: 16-5-2, usnesení bylo schváleno. 
 
Kol. Chromý požádal senátory o návrhy členů volební komise. 
 
 
Kol. Jirsa navrhl Mgr. Tomáše Jelínka, Ph.D. (ÚTKL) a kol. Martina Vlčka (ÚFAR). 
 
Kol. Chromý navrhl Mgr. Magdalenu Zíkovou (LING) a  Mgr. Jana Bíbu, Ph.D. (ÚPOL). 
 
Doc. Kovář navrhl Mgr. Václava Kotrmana (ÚSD). 
 
Kol. Pavlorek navrhl Mgr. Jiřího Šoukala (ÚHSD). 
 
Kol. Matys navrhla Bc. Matouše Preiningera (ÚFAR). 
 
Kol. Lukavská navrhla Mgr. Martina Pšeničku (ÚČLK), Bc. Evu Markovou (ÚČLK) a Bc. Ivana 
Kafku (ÚČJTK). 
 
Kol. Weingartová navrhla Bc. Ladislava Skákala (FÚ) a Jana Stobera (FÚ). 
 
Kol. Zajíček ještě vyzval navrhující, aby převzali zodpovědnost za souhlas s kandidaturou na 
členství ve volební komisi. 
 
Kol. Chromý vyzval AS FF UK k hlasování o volební komisi pro volbu členů volební komise pro 
volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016 ve složení kol. Zajíček, kol. Pavlorek, kol. 
Lukavská. 
 
Hlasování: 18-0-3, volební komise ve složení S. Zajíček, D. Pavlorek a J. Lukavská byla schválena.  
 
Volba členů volební komise pro volby do AS FF UK na funkční období 2014–2016: 
 
Hlasování: Martin Vlček (ÚFAR), 21-0-1 

Mgr. Magdalena Zíková (LING), 21-1-0 
Mgr. Jan Bíba, Ph.D. (ÚPOL), 21-0-0 
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (ÚTKL), 21-0-0 
Mgr. Válcav Kotrman (ÚSD), 21-0-0 
Mgr. Jiří Šoukal (ÚHSD), 21-0-0 
Bc. Matouš Preininger (ÚFAR), 21-0-1 
Mgr. Martin Pšenička (ÚČLK), 21-0-0 
Bc. Eva Marková (ÚČLK), 21-0-0 
Bc. Ivan Kafka (ÚČJTK), 21-0-0 
Bc. Ladislav Skákal (FÚ), 21-0-0 
Jan Stober (FÚ), 21-0-0 

 
Volební komise k volbám do AS FF UK byla ustanovena. 
 
5. Projednání návrhu na odvolání a jmenování členů vědecké rady FF UK 



 
Kol. Chromý představil další bod zasedání a požádal paní děkanku jakožto navrhovatelku o 
vyjádření. 
 
Paní děkanka zmínila, že se rozhodla většinu stávajících členů vědecké rady zachovat. Nové členy 
se rozhodla jmenovat na základě toho, že je zapotřebí postupně posilovat střední generaci 
akademických pracovníků, a to aniž by se změnily proporce zastoupených oborů. Do budoucna by 
si především přála sjednotit jednotlivé funkční mandáty členů, totiž aby několik z nich nebylo na 
dobu určitou, zatímco ostatní jsou členy na dobu neurčitou. Funkční období tedy bude bez omezení, 
do odvolání. Jde o krok logický, který vzešel z jednání s právním poradcem. Také doufá, že aktivita 
vědecké rady bude přesahovat i do akreditací a dalších záležitostí, které se budou týkat třeba i 
doktorského studia. 
 
Kol. Zajíček se paní děkanky zeptal, zdali jsou všichni současní členové rady srozuměni s 
odvoláním, respektive jsou-li se vědomi formální povahy odvolání a nebudou z toho vyvozovat jiné 
důsledky. 
 
Paní děkanka uvedla, že sama všechny členy vědecké rady již individuálně oslovila a sdělila jim 
svou představu, popřípadě je požádala o spolupráci do budoucna. Samotné odvolání je velmi nová 
věc, paní děkanka tedy nebyla schopna doposud všechny varovat, že formálně obdrží dvě listiny, 
jednu odvolací a druhou jmenovací. 
 
Kol. Zajíček svůj dotaz upřesnil s tím, že ho zajímá komunikace přímo s těmi členy, kteří budou 
odvoláni, ale již nebudou jmenováni, a to nakolik jsou srozuměni s důvody. 
 
Paní děkanka uvedla, že pro tyto členy má připravený osobní e-mail, který ještě neodeslala, ale 
stane se tak brzy. 
 
Kol. Chromý vyzval AS FF UK k hlasování o volební komisi pro jmenování členů vědecké rady ve 
složení kol. Zajíček, kol. Pavlorek, kol. Lukavská. 
 
Hlasování: 19-0-3, volební komise ve složení S. Zajíček, D. Pavlorek a J. Lukavská byla schválena. 
 
Usnesení č.120: AS FF UK schvaluje odvolání členů Vědecké rady FF UK dle návrhu 
předloženého děkankou FF UK. 
 
Hlasování: 22-0-1, usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č.121: AS FF UK schvaluje jmenování prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc. (FF UK v 
Praze), prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Františka Čermáka, 
DrSc. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Jana Čermáka, CSc. (FF UK v Praze), doc. Mgr. Jaroslava 
Davida, Ph.D. (Katedra českého jazyka FF OU v Ostravě), doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. (FF 
UK v Praze), doc. PhDr. Tomáše Dubědy, Ph.D. (FF UK v Praze), doc., PD. Dr. et Dipl. Ing. 
Jiřího Fajta, Ph.D. (Universität Leipzig), doc. Mirjam Friedové, Ph.D. (FF UK v Praze), doc. 
PhDr. Ilony Gillernové, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc. (FF UK v 
Praze), doc. PhDr. Hany Kasíkové, CSc. (FF UK v Praze), doc. Dr. Ing. Jany Klečkové (Katedra 
informatiky a výpočetní techniky), doc. PhDr. Vojtěcha Kolmana, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. 
PhDr. Jana Kořenského, DrSc. (Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci), prof. PhDr. 
Martina Kováře, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Josefa Kroba, CSc. (Katedra filozofie FF 
MU v Brně), doc. PhDr. Jiřího Lacha, Ph.D., M.A. (Katedra politologie a evropských studií FF 
UP v Olomouci), prof. Phdr. Mileny Lenderové, CSc. (Ústav historických věd FF Univerzity 
Pardubice), doc. PhDr. Olgy Lomové, CSc. (FF UK v Praze), doc. RNDr. Markéty Lopatkové, 



Ph.D. (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze), doc. PhDr. Tomáše 
Nejeschleba, Ph.D. (Katedra filozofie FF UP v Olomouci), prof. PhDr. Josefa Opatrného, CSc. 
(FF UK v Praze), prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR), prof. 
PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. (Ústav bohemistiky FF JČU), doc. PhDr. Petera Pavúka, 
Ph.D. (FF UK v Praze), prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc. (Filozofický ústav AV ČR), doc. 
RNDr. Vladimíra Petkeviče, CSc. (FF UK v Praze), prof. Miroslava Petříčka, Dr. (FF UK v 
Praze), prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. (FF UK v Praze), doc. Jakuba Sirovátky, Dr. phil. 
(Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty JČU), doc. Ing. Viléma Sklenáka, CSc. 
(Katedra informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE), doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. 
(FF UK v Praze), prof. PhDr. Karla Šebesty, CSc. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Ivana Šedivého, 
CSc. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Miroslava Šedivého, Ph.D. (Katedra historických věd FF 
ZČU), doc. Mgr. Pavla Štichauera, Ph.D. (FF UK v Praze), prof. PhDr. Miroslava Vernera, 
DrSc. (FF UK v Praze), prof. Dr. phil. Josefa Vojvodíka, M.A. (FF UK v Praze), doc. PhDr. Jana 
Volína, Ph.D. (FF UK v Praze) a prof. PhDr. Vlastimila Zusky, CSc. (FF UK v Praze) členy 
Vědecké rady FF UK. 
 
Hlasování: 

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (22-0-1) 
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (23-0-0) 

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (21-2-0) 
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23-0-0) 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. (23-0-0) 
doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. (23-0-0) 

doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. (23-0-0) 
doc., PD. Dr. et Dipl. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. (23-0-0) 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (23-0-0) 
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (20-3-0) 

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (23-0-0) 
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (23-0-0) 

doc. Dr. Ing. Jana Klečková (23-0-0) 
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23-0-0) 

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (23-0-0) 
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (20-2-1) 

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (12-8-3) 
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (23-0-0) 

prof. Phdr. Milena Lenderová, CSc. (23-0-0) 
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (23-0-0) 

doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (23-0-0) 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (23-0-0) 

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (23-0-0) 
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (23-0-0) 



prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (23-0-0) 

doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (23-0-0) 
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (23-0-0) 

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (23-0-0) 
prof. Miroslav Petříček, Dr. (23-0-0) 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (23-0-0) 
doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (23-0-0) 

doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. (23-0-0) 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (23-0-0) 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (22-0-1) 
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (21-1-1) 

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (22-0-1) 
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (23-0-0) 

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (23-0-0) 
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (23-0-0) 

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (22-1-0) 
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (22-1-0). 

Usnesení bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: AS FF UK schvaluje jmenování prof. PhDr. Ing. Jana Royta (FF UK v Praze) 
členem vědecké rady FF UK 
Hlasování: 10-9-4, návrh usnesení nebyl přijat. 
 
6. Projednání návrhu na jmenování předsedy Komise pro vědu FF UK 
 
Kol. Chromý poznamenal, že funkční období Komise pro vědu FF UK zaniká s funkčním obdobím 
AS FF UK, tzn. v červnu 2014. Projednání tohoto bodu navrhla paní děkanka. 
 
Paní děkanka uvedla, že nový předseda nahradí ve funkci ji samotnou. Navrhla doc. PhDr. Petra 
Zemánka, CSc. z Ústavu srovnávací jazykovědy, s jehož činností v Komisi pro vědu je spokojena. 
 
Do volební komise se přihlásili kol. Zajíček, kol. Pavlorek a kol. Lukavská. 
 
Hlasování: 20-0-3, volební komise ve složení S. Zajíček, D. Pavlorek, J. Lukavská byla schválena. 
 
Usnesení č.122: AS FF UK schvaluje jmenování doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. předsedou 
Komise pro vědu FF UK. 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato 
 
7. Projednání návrhu na jmenování proděkanů 
 
Kol. Chromý uvedl, že návrhy na jmenování mají členové AS FF UK. Vyzval paní děkanku k 
vyjádření. 
 
Paní děkanka uvedla, že při sestavování svého kolegia postupovala s cílem zachovat potřebnou 



kontinuitu a zároveň jeho část obměnit. Návrh proděkanů vychází ze stejné koncepce a struktury 
jako předchozí složení kolegia. Z minulého vedení fakulty zůstávají proděkan Souček a proděkan 
Gregor v oblasti rozvoje a informačních zdrojů. Oba dva mají projekty, jejichž trvání přesahuje 
minulé funkční období a oba mají vhled do dané problematiky. Na cca měsíc bude ve funkci 
proděkana pro vědu a výzkum pan profesor Šedivý, a to na žádost paní děkanky. Nový proděkan, 
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. nemůže v současné době začít, tento měsíc tedy pan profesor Šedivý 
zajistí hladký chod a předání agendy. Dr. Lehečkovou (ÚČJTK) paní děkanka zvolila z mnoha 
důvodů, obzvláště ale vzhledem k jejím zkušenostem s vedením ústavu s velkým počtem studentů, 
ke zkušenostem z inovace bakalářského studia a především z akademické samosprávy. Právě díky 
těmto zkušenostem plní i dr. Lehečková úlohu kontinuity. Proděkanem pro přijímací řízení a další 
vzdělávání navrhuje paní děkanka doktora Bičovského (ÚSJ), u kterého si je jistá dlouhodobým 
zájmem a přehledem v daném resortu. V diskuzích předcházejících jmenování paní děkanka nabyla 
dojmu, že dr. Bičovský má konkrétní představu toho, co by fakulta měla podnikat ohledně 
přijímacího řízení v rámci zvýšení kvality studentské obce. Chápe nutnost dobré prezentace fakulty 
širší veřejnosti stejně jako zvládnutá interní komunikace na fakultě. Právě z tohoto důvodu se 
rozhodla dr. Bičovskému svěřit i vnější vztahy, ač tato povinnost stále spadá do její působnosti. Šlo 
by o postupné propojení. Doc. Eva Voldřichová Beránková (URS) byla vybrána jako proděkanka 
pro zahraničí, je hlavou francouzského oddělení, které má tradičně velkou studentskou mobilitu. 
Zná tedy dobře fakultu a její fungování, a to jednak z administrativního, jednak z obsahového 
hlediska. Má přímou zkušenost s aktivitami, které daná oblast zahrnuje. I ona má konkrétní 
představu o vylepšení, a to obzvláště tak, aby zahraniční vztahy sloužily dobře nejen studentům, ale 
i akademickým pracovníkům. Obecně jsme všichni srozuměni s tím, že se bude pokračovat v 
naplňování dlouhodobého záměru fakulty, na kterém s panem děkanem Stehlíkem také do jisté míry 
spolupracovala. Rádi by také navázali na tradici jím zavedenou, a to že se děkan se svým kolegiem 
účastní zasedání AS FF UK, pokud možno v plném počtu. 
 
Kol. Chromý otevřel rozpravu, ve které by zároveň poprosil každého z proděkanů, aby krátce 
představili své programové teze. Navrhl tak po zkušenosti z AS UK, kde byli prorektoři zvoleni bez 
větší diskuze. 
 
Proděkan Šedivý připomněl, že jeho funkční období je skutečně krátké, a proto jeho odpovědnosti 
spočívají především v udržování chodu daného resortu. Tento měsíc ještě připravuje další ročník 
Dne vědy a předání agendy. 
 
Proděkanka Lehečková zmínila, že ve svých tezích představila většinu svých vizí a plánů. 
Předeslala ale, že je velmi spokojena se současným chodem, kde jsou procesy velmi inteligentně a 
systematicky nastaveny. Do svých tezí zařadila i některé pravidelně se opakující body. Za hlavní 
krok by ale označila modifikaci vnitřní evaluace FF UK v oblasti studia, se kterou začalo pracovat 
již minulé vedení. Jde o proces složitý, je nutné se věnovat hlouběji sběru podkladů, vyhodnocení 
dat a důsledků evaluací na pedagogické výkony. Podpora studentů, co se informovanosti týká, byla 
nastavena dobře, obzvláště co se týče jejích vědecké činnosti a možností financovat aktivity nad 
rámec studijních povinností. V tomto smyslu půjde o kontinuitu. Vedle toho by se ale ráda věnovala 
i podpoře pedagogů a výuky obecně. Má zkušenosti s inovačními projekty v oblasti výuky a 
vzdělávání, ve spolupráci s resortem vědy tedy bude koordinována podpora projektové aktivity do 
budoucna. Velké dopady na fungování fakulty bude mít i další bod, nastavení nového akreditačního 
procesu, který by měl být systematizován a doladěn ještě s podporou pana proděkana Špinky na 
základě zpětné vazby.  
 
Proděkan Bičovský pochválil stav a fungování svého resortu. Představil svou budoucí činnost, 
jejímž těžištěm bude prezentace fakulty, a to snaha neodradit přijaté uchazeče od studia, třeba i 
prostřednictvím zavedení evaluace přijímacího řízení ze strany uchazečů. Dále se bude snažit, aby 
bylo v budoucnu možné pořádat přijímací zkoušky více než jednou ročně, a to do doktorského 



studia a u vybraných magisterských programů. Fakulta nyní přichází o studenty, kteří odchází na 
jiné školy, když mají semestr volno. Co se vnějších vztahů týče, bude zapotřebí vynaložit větší úsilí 
na mnoha frontách. Akademická obec FF UK by si měla být vědoma faktu, že má jistou prestiž a 
reputaci, k nimž by se měla být schopna na veřejnosti prezentovat, a to zejména ve veřejných 
diskuzích o humanitním vzdělávání obecně. Přestože je řeč o vztazích vnějších, nutným prvním 
krokem je vybudování těch vnitřních; se studenty a s akademickými pracovníky, aby bylo možné 
využít potenciálu, který jako instituce FF UK má. Je zapotřebí využít dobrovolníků, kteří by byli 
ochotni fakultu zdatně reprezentovat.  
 
Proděkanka Voldřichová-Beránková zmínila, že zahraniční resort funguje dobře. Sama je na fakultě 
třináct let, během této doby měla na starosti Erasmus, má tedy jistou představu o fungování 
zahraničí, která byla ještě posílena v posledním měsíci a půl, kdy ji prof. Čeňková zasvěcovala do 
dalších záležitostí. Je přesvědčena, že studentská mobilita funguje dobře, chybí ale zpětná vazba. 
Činnost zahraničí se tedy bude soustředit na dlouhodobé propojení kateder se zahraničními, jako je 
třeba Double Degree nebo Erasmus Mundus. Do působnosti spadají samozřejmě i studenti 
přijíždějící ze zahraničí, s čímž souvisí i jedna z jejích tezí, a to snaha zachovat poměrně ambiciózní 
nabídku kurzů v angličtině i v dalších jazycích. Plánuje se zaměřit více i na mobilitu pedagogů, 
především s ohledem na konferenční výjezdy, pro které snad bude možné najít jiné zdroje čerpání 
než granty nebo Fond mobility. Také by se ráda zaměřila na propagaci a zlepšení komunikace se 
základními součástmi. 
 
Proděkan Gregor uvedl, že mimo své teze by rozdělil své plány na čtyři body tezím nadřazené. 
Prvním bodem je kontinuita, která se ale nemá plést se stereotypem. Druhým bodem je snaha být 
členem týmu a podporou paní děkanky. Třetím bodem bude zastupování fakulty, rád by se tedy 
soustředil na projekty s fakultním či univerzitním přesahem, už proto, že nové vedení univerzity 
chystá nové aktivity a záležitosti, a to je například univerzitní muzeum. Bude tedy snaha posunout 
fakultu a univerzitu dál. Poslední klíčovou problematikou bude dotáhnout do zdárného konce 
projekt budovy v Opletalově ulici, který se i přes všechny své neduhy snad podaří v následujících 
čtyřech letech úspěšně zakončit. 
 
Proděkan Souček zmínil, že by rád navázal na projekty, na kterých se začalo pracovat v minulém 
období, a které vycházely z dlouhodobého záměru fakulty, jako například nové webové stránky a 
intranet. Vybraným problémem je nutnost tuto oblast posunout vpřed. Jedním z těchto kroků bude 
nutná inovace technického vybavení na katedrách a ústavech, podpora pro stolní počítače do 
domény i pro notebooky, bez nichž jsou nové informační systémy zbytečné. Co se webu týče, při 
prezentaci intranetu se zástupci všech základních součástí vyptávali na weby katederní a ústavní, 
což je podnětem, který bude vzat v potaz. Jde především o podporu a systémovou integraci v 
případě, že si katedry postaví nový web. Je tedy nutné připravit nabídku, která by katedry i ústavy 
motivovala ke vzniku nových webů, většina z nich to potřebuje. S tím souvisí i celková systémová 
integrace. V návaznosti na projekt sjednocení hesel, který výrazně pomohl, by připojil i propojování 
a sjednocování systému, jak to jen bude možné. Mezi velký dlouhodobý projekt ve vztahu ke 
knihovnám a informačním systémům patří také konverze lístkového katalogu. Za posledních 8 
měsíců došlo k retrokonverzi čtvrt miliónu lístků, což nemá obdobu. Cílem je tedy dostupnost v 
informačním knihovním systému. V tomto smyslu se tedy nadále snad bude situace zlepšovat. Dále 
proděkan Souček doufá v lepší podporu příručních knihoven, v přehlednosti a snadné dostupnosti 
pod dohledem správců s přehledem o daných fondech. Poslední bod navazuje na proděkana 
Gregora, kde bude přesunuto šest knihoven do nové knihovny v Opletalově ulici.  
 
Kol. Chromý zahájil diskuzi. 
 
Kol. Zajíček se zeptal proděkanky Lehečkové, zdali zůstane současná vedoucí SO.  
 



Proděkanka Lehečková za sebe může říct, že kol. Volná zůstane, už proto, že zastává klíčovou roli a 
v minulosti pomohla systematizovat procesy na SO. Má také zkušenosti z AS FF UK i z AS UK, 
což je důležité v rámci náhledu na procesy, které stojí za předpisy týkající se studia. Pokud to tedy 
půjde, ráda by vedoucí SO zachovala. 
 
Kol. Pultrová se na vedení fakulty obrátila s dotazem na vznik centrální podpory konferencí, a to 
pomoc s organizací, se zajištěním místností a dalšími nezbytnými náležitostmi. Zmínila také fakt, že 
zařizování konferencí je časově a organizačně náročné, protože není úplně jasné, jaký by měl být 
postup. Dalším problém je také finanční podpora oborových knihoven, co se týče rekonstrukcí 
konkrétně v budově v Celetné ulici. 
 
Proděkan Gregor řekl, že problematikou takových prací je fakt, že budova v Celetné není ve správě 
FF UK, ale je součástí rektorátu. Jakoukoli rekonstrukci tedy musí zajišťovat rektorát. Ve chvíli, 
kdy se vyskytne taková potřeba, se příslušné oddělení rektorátu ve většině případů vyjadřuje kladně, 
v některých případech na sebe vzal rektorát i celkovou finanční výši rekonstrukcí, při těch 
nákladnějších je ale velmi pravděpodobná finanční spoluúčast FF UK, a to i možná v plné výši. 
 
Proděkan Bičovský se vyjádřil k prvnímu dotazu kol. Pultrové, tj. k podpoře konferencí. Uznal, že 
organizace konferencí je velmi problematická. Prezentace na webu, poskytnutí materiálů, pomoc s 
koordinací celé záležitosti je nad rámec pěti, šesti zaměstnanců u daného oboru, navrhl tedy 
maximálně využívat studentů vyšších ročníků jako dobrovolníků při organizaci konferencí, 
eventuálně najít způsob, jak je proplatit. Sám by ale raději zvolil dobrovolníky, kteří to dělají rádi, 
zkrátka tým studentů, kteří v případě nějaké konference pomohou. 
 
Proděkanka Voldřichová Beránková za zahraniční vztahy může říct, že zařizování spojené s 
příchozími účastníky, jako například ubytování, je zodpovědností jejího resortu. S prostorem pak 
pomáhá správa.  
 
Kol. Pultrová zdůraznila nepraktičnost takové organizace, kdy je zapotřebí navštívit mnoho míst, 
aby se vše mohlo dát dohromady. Sama si představovala obdobu produkčního. 
 
Proděkan Souček řekl, že taková pozice by na vnějších vztazích vzniknout mohla, ale je to otázka 
kapacity. Zajištění a dodání propagačních materiálů, občerstvení, propagace na všech frontách, je 
rozhodně reálná. Jde ale o oblast, ve které se určitě musí fakulta posunout. Pokud se získají další 
finanční prostředky, bude možné nad tím uvažovat. 
 
Paní děkanka řekla, že chápe potřebu konference nějak centralizovat. Koncepčně si nějaké 
organizační centrum také představuje, v současné době na to ale není kapacita. Je zapotřebí celý 
postup sjednotit, už proto, že se kompetence překrývají.  
 
Proděkan Souček v souvislosti s překrýváním kompetencí zmínil rozvoj univerzálního webu pro 
konference se standardní formou a napojením na systém, což by mohlo utvořit první krok k úspěšné 
podpoře konferencí. 
 
Kol. Chromý navrhl, aby vznikl nějaký manuál pro organizaci konferencí, protože v dané situaci je 
pro člověka neobeznámeného s chodem fakulty prakticky nemožné se zorientovat. Zajištění 
propagačních předmětů pak vypadá bezvýznamně, protože si tuhle možnost organizátoři ani nemusí 
uvědomit. 
 
Kol. Bičovský zmínil, že problémem je v tomto ohledu obecně neinformovanost o možné podpoře 
fakulty. 
 



Proděkanka Voldřichová Beránková přisvědčila, že při pořádání konferencí vzniká spousta 
problémů, kdy je nutné komunikovat se zhruba patnácti pracovníky FF UK z jedenácti různých 
oddělení. Manuál se všemi nutnými kroky by tedy mohla uvítat. 
 
Kol. Jirsa se otázal proděkana Součka na to, v čem spočívá problém katalogizace, když je tento 
proces od pondělí (10. 2.) zastaven. Během listopadu a prosince základní součásti pořizovaly 
spoustu knih, už proto, že se například dočerpávaly finanční prostředky z grantů. Tyto knihy v 
současné době není možné katalogizovat. Zajímalo ho tedy, čím je tato situace způsobena a jakým 
způsobem se plánuje katalogizace v budoucnu. 
 
Proděkan Souček oznámil, že se na řešení dané situace usilovně pracuje. Zmínil také, že v současné 
době není jasné, jakým způsobem bude možné čerpat stipendijní fond. Tohle je především otázka 
knihoven, které jsou na pomocných vědeckých silách závislé. Řešení musí vyjít z diskuzí s panem 
tajemníkem a s paní děkankou. Současná situace je politováníhodná. Problém je v tom, že v 
minulých letech se čerpal fond stipendií způsobem, na který není možné navázat. Dokud nedojde k 
vyjasnění daného problému, je nutné práce pozastavit. 
 
Paní děkanka dodala, že danou problematiku řešit s panem tajemníkem po jeho návratu 
z nemocnice. 
 
Kol. Podaná požádala proděkana Bičovského o shrnutí plánů týkajících se dalšího vzdělávání, 
ohledně kterého v tezích není moc řečeno. 
 
Kol. Bičovský uvedl, že po seznámení se s touto problematikou si je vědom některých nedostatků. 
V této fázi se ale stále ještě orientuje a snaží se zjistit, proč na FF UK není dostatek studentů zrovna 
v oblasti, kde je možné vygenerovat finanční prostředky. Není možné říct nic definitivního nebo 
konkrétního. Problémy, na které se v řešení této situace naráží, jsou s prostorem a s nasazením 
akademických pracovníků FF UK, tj. přimět dostatečný počet lidí k angažovanosti v této záležitosti.  
Potenciál tam ale je slušný, větší vhled do situace jistě nabídne řešení. 
 
Kol. Tichý se zeptal proděkana Součka na podporu redakčních systémů. Nový web bude ve 
WordPressu, jak už v předchozí komunikaci zaznělo. Řada webů základních součástí využívá 
Drupal, jehož zavedení bylo časově náročné, doufá tedy, že nepřijde nátlak k přechodu na nový 
systém. 
 
Proděkan Souček zmínil, že podpora pro Drupal a WordPress bude paralelní. Již nebude plně 
podporován DG, nicméně Drupal bude stále podporovaným redakčním systémem vedle 
WordPressu. 
 
Kol. Chromý navrhl hlasovat o volební komisi ve složení S. Zajíček, D. Pavlorek a A. Matys pro 
hlasování o jmenování proděkanů. 
Hlasování: 19-0-3, volební komise byla ustanovena. 
 
Usnesení č. 123: AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Bičovského, Ph.D., proděkanem 
FF UK pro přijímací řízení a další vzdělávání, Ing. Jiřího Gregora proděkanem FF UK pro 
rozvoj, Mgr. Evy Lehečkové, Ph.D., proděkankou FF UK pro studium, prof. PhDr. Ivana 
Šedivého, CSc., proděkanem FF UK pro vědu a výzkum, Ing. Martina Součka, Ph.D., 
proděkanem FF UK pro informační zdroje a doc. PhDr. Evy Voldřichové – Beránkové, Ph.D., 
proděkankou FF UK pro zahraničí. 
 
Hlasování: 
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (20-0-2) 



Ing. Jiří Gregor (21-0-1) 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (22-0-0) 
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (20-0-2) 

Ing. Martin Souček, Ph.D. (18-0-4) 
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D. (22-0-0) 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské SO 
Japonská studia a podmínečného vypsání přijímacího řízení na dodatečně vypsaný navazující 
magisterský SO Egyptologie pro rok 2014/15 
 
Kol. Chromý požádal paní děkanku o krátký komentář. 
 
Paní děkanka uvedla, že u SO Egyptologie doposud není k dispozici oficiální zpráva, ale vedení 
bylo informováno o kladném vyřízení akreditační žádosti ze strany Akreditační komise. 
 
Kol. Chromý požádal zástupce SO Egyptologie o vyjádření k podmínečnému vypsání přijímacích 
zkoušek. 
 
Doc. Krejčí požádal členy AS FF UK o podporu v této záležitosti. 
 
Kol. Zajíček se zeptal na dopisy rektorátu, byť ty nebyly bezprostřední součástí materiálů. 
Vzhledem k nutnosti schválení senátem by do nich mělo být doplněno, zda senát schválil podmínky 
přijímacího řízení a kdy. 
 
Kol. Chromý položil dotaz na problematické dvouoborové studium u Japonských studií. 
 
Proděkanka Lehečková uvedla, že Japonská studia připravila návrh akreditace dvouoborového 
studia. Po dohodě s paní děkankou bylo rozhodnuto, že nová žádost o akreditaci bude již 
posuzována dle nového akreditačního procesu, který bude představen na příštím zasedání. Tento 
bod byl tedy stažen z jednání Studijní komise. 
 
Usnesení č. 124: AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický 
rok 2014/2015 na dodatečně vypsané obory dle znění předloženého paní děkankou. 
 
Hlasování: 22-0-0, usnesení bylo přijato. 
 
9. Různé 
 
Kol. Podaná se zajímala o rozklíčování algoritmu na přerozdělování finančních prostředků v rámci 
institucionální podpory na jednotlivé PRVOUKy. Předeslala, že z důvodu absence pana tajemníka 
je tento dotaz možná irelevantní, nicméně jde o dotaz velmi aktuální, protože materiály jdou příští 
týden na rektorát. 12. 12. 2013, kdy byla schválena obecná pravidla, byl AS FF UK ujištěn, že se s 
většími změnami oproti minulému roku nepočítá. Z rozpočtů je ale zřejmé, že došlo k vyčlenění až 
6 milionů na ediční práce, což je nad běžnou míru podpory vydávání knih. Současný algoritmus 
připustil velké diskrepance, nejen jemné nuance. Uvedla, že několik PRVOUKů přerozdělováním 
tratilo, a to proto, že došlo k neočekávané meziroční dynamice. Jsou obory, kterým narůstá 
příspěvek o 9–11%, oproti tomu ale některým oborům klesá až o 15%. Kdyby zůstal koeficient tak, 
jak byl nastaven, 3 PRVOUKy by získaly až o 600 000 Kč více. Například psychosociální 



PRVOUK na tomto přerozdělování tratil z důvodu, že si nezažádal o větší částku. Zatímco u jiného 
programu bylo vyčleněno 1 700 000 Kč na ediční práce, psychosociální dostal 185 000 Kč, které 
mají být rozděleny na 10 publikací, což stojí v kontrastu k jiným PRVOUKům, kde se částka 
pohybuje i třeba okolo 200 000 Kč na jednu publikaci. Kol. Podaná si je vědoma, že v této chvíli již 
patrně nic nezmění, ale pro příště by navrhla vyřešit současný algoritmus, aby se zabránilo částkám 
tak disproporčním a netransparentním, a schvalovat částky hromadně bez dělení výdajů na 
publikace, aby si každý PRVOUK podporoval publikace tak, jak je zapotřebí. Cílem pro 
psychosociální PRVOUK je zaplatit třeba OpenAccess na různé časopisy, zaplacení korektur apod., 
aniž by bylo zapotřebí vydávat nákladné barevné monografie. S nespravedlivým přerozdělováním 
se potýkají vedle psychosociálního PRVOUK i literární, uměnovědní a filozofický. 
 
Proděkan Šedivý zmínil, že k zodpovězení otázky je skutečně zapotřebí pana tajemníka. Obává se, 
že v této fázi ale už není možné něco udělat. 
 
Paní děkanka souhlasila, že v této chvíli se s tím nedá nic dělat, zaměří se však na rozdělování 
financí v rámci PRVOUKu do budoucna, čeká zde na tříleté hodnocení programů. Algoritmus se 
bude společně s panem tajemníkem snažit rozklíčovat, materiál předloží na příštím zasedání senátu. 
Zjevně totiž některé finanční prostředky směřují, kam nemají, zatímco by byly jinde využity lépe. 
Mezitím kol. Podanou odkázala na pana tajemníka. 
 
Proděkan Šedivý se zeptal, zda jde o přerozdělování na jednotlivé vnitřní výzkumné záměry uvnitř 
PRVOUKů. 
 
Kol. Podaná uvedla, že jí šlo o souhrnné finanční prostředky pro celkové PRVOUKy. 
 
Kol. Chromý podotkl, že využití vlastního fakultní vydavatelství může být cestou k ušetření 
finančních prostředků. 
 
Kol. Bičovský zmínil, že jde o obecný problém, zaráží ho také nevyužitost vlastního fakultního 
vydavatelství, které odvádí kvalitní, reprezentativní práci a zároveň jde i o způsob, jakým jde 
finanční prostředky posílat zpět fakultě. Je také otázkou, jakým způsobem se schvalovaly publikace, 
které budou podpořeny, nebo zda vůbec nějaký selektivní proces proběhl. 
 
Paní děkanka jen doplnila, že také viděla jen finální přerozdělené částky, není tedy schopna říct, na 
základě jakého principu se tak dělo. Dané finanční prostředky lze zajisté využít jiným způsobem. 
Také by ráda viděla celofakultní loajální podporu vydavatelství. Výhledově se na situaci zaměří. 
 
Kol. Pultrová zmínila, že je z mnoha stran vnímáno jako méně hodnotné, publikuje-li vědec v 
nakladatelství či periodiku své vlastní instituce. Jiné nakladatelství je tedy záležitostí prestiže. 
 
Paní děkanka v reakci naznačila, že je z této percepce zklamaná, obzvláště s přihlédnutím k prestiži 
vydavatelství zahraničních univerzit. Je ale těžké říct, pokud se proti takovému fenoménu dá něco 
udělat, ač má vydavatelství ceny různého druhu. Bylo by smutné se takového projektu vzdát. 
 
Kol. Podaná připomněla hodnocení vědy a výzkumu, ve kterém jsou publikace často nazírány tímto 
způsobem. Fakultní vydavatelství nebude pravděpodobně hodnoceno jako jedno z prestižních oproti 
například Karolinu, které tento problém mít nebude. Řešením by mohlo být kvalitní recenzní řízení 
knih, navenek prezentovat vydavatelství. 
 
Proděkan Bičovský řekl, že prezentovat vydavatelství veřejnosti by skutečně bylo zapotřebí, už 
proto, že odvádí lepší práci než leckterá univerzitní vydavatelství. Recenzní řízení by také mělo být 
kvalitnější, je zapotřebí hlídat si, co vychází, aby skutečně nabylo postavení prestižního 



vydavatelství. 
 
Kol. Tichý zmínil, že výše cenových nabídek ho již v minulosti překvapila, a to jak ve fakultním, 
tak v externím vydavatelství. Je tedy nasnadě zavést pravidla, která přikazují využití fakultního 
vydavatelství za předpokladu, že stanoví nejnižší možnou cenu. Z různých důvodů by mohlo být 
možné mírně vyšší částku povolit, částky až třikrát vyšší by ale měly být na pováženou. 
 
Kol. Bičovský přisvědčil, zároveň dodal, že některé publikace budou FF UK reprezentovat i v 
případě nevyužití fakultního vydavatelství. Problém tedy může nastat v nekvalitních publikacích, ať 
už z estetických nebo jiných aspektů, kdy již nejde o reprezentaci v kladném slova smyslu. Fakultní 
vydavatelství garantuje přinejmenším dobrou estetickou úroveň. 
 
Paní děkanka ještě dodala, že je zapotřebí sestavit dobrou ediční komisi. 
 
Kol. Zajíček dále zmínil nesrovnalosti týkající se vnitřních předpisů. Souběhem několika okolností, 
změnou AS UK i tajemnice AS UK počínaje, přes změnu vedení univerzitního i fakultního, 
přechodem na nové webové stránky konče, došlo k tomu, že na webových stránkách FF UK nejsou 
aktuální vnitřní předpisy. U některých předpisů může jít o problém menší, jako je například Statut 
FF UK, jehož zněním se řídí vedení fakulty, které je s ním obeznámeno, a AS FF UK, který ho 
schválil. Problematická je tato situace zejména u studijních předpisů, zejména u Pravidel pro 
organizaci studia, kde hrozí, že budou studenti na omylu, neboť pravidla platná od prosince 2013 na 
webu nejsou. Kol. Zajíček vyzval vedení k tomu, aby dané věci věnovalo pozornost, byť jde o 
situaci vzniklou z pochopitelných důvodů. Dále se kol. Zajíček zeptal vedení, zda došlo pomocí 
metodického pokynu směřovaného na vedoucí základních součástí k vyzvání příslušných 
akademických pracovníků k doplnění anotací předmětů tak, aby odpovídaly posledním Pravidlům 
pro organizaci studia, kde u předmětů, jejichž atestace není konána ve zvlášť vypisovaném termínu, 
by měla být uvedena lhůta, do které je nutné dané atestace plnit. Pakliže tam tato lhůta uvedena 
není, je nutné splnit atestaci v tom semestru, ve kterém byl předmět zapsán. V některých případech 
podle něj není nutné být tak striktní, proto je zapotřebí minimálně zvážit doplnění těchto termínů. 
Protože pan děkan Stehlík podle svých slov na metodický pokyn zapomněl, zůstává tedy otázkou, 
zda již byl vydán, nebo ne. Jeho třetí dotaz se týká stavu aplikace archivu vnitřních předpisů. 
 
Kol. Chromý se k dotazům vyjádřil s odůvodněním, že nebyly fakultou včas zaslány podepsané 
verze předpisů ve třech kopiích, což dříve nebylo vyžadováno. Fakulta tedy v tuto chvíli nemá 
originál předpisů. 
 
Kol. Zajíček v reakci zmínil, že zmíněné předpisy platí už od prosince, čistě elektronické zveřejnění 
tedy rozhodně není na škodu. Některé předpisy na webu jsou v takové podobě i nyní. 
 
Proděkanka Lehečková uvedla, že problémem absence originálů je i to, že v současné době není ke 
zjištění den, kterým předpisy vešly v platnost. Dalším krokem je přechod na nový web, což se 
ukázalo být velmi zdlouhavým procesem. Nejasnosti v termínu byly důvodem pro odložení. 
Interním záměrem je, aby bylo vše uvedeno do souladu do konce února. S tím souvisí i zmíněný 
metodický pokyn, který bude následovat poté, co budou Pravidla na internetových stránkách. Je 
možné zvážit vyvěšení předběžných verzí pravidel. 
 
Proděkan Souček řekl, že poslední fáze implementace a přejímání aplikace archivu vnitřních 
předpisů sám testoval, více je na programu příští týden, v tuto chvíli není možné říct více. 
 
Kol. Vlček se obrátil na PAS s otázkou na stav změny Volebního řádu, o které se uvažovalo již čtyři 
roky zpět. Po minulých volbách do AS FF UK, tj. dva roky zpět, byla tato otázka velmi aktuální. V 
tu dobu proběhly i schůzky s panem děkanem, na kterých se jednalo o možné elektronizaci voleb, o 



možnosti voleb současně na dvou budovách, o zpřesnění fází procesu organizace voleb, apod. 
 
Kol. Chromý uvedl, že do konce února by měla být úplně hotová verze zveřejnitelná k 
projednávání. Tu dostane paní děkanka, která jako jediná může navrhnout změnu předpisu. 
Pochopitelně dnes vyhlášené volby stále spadají pod současný Volební a Jednací řád. 
 
Kol. Pavlorek prohlásil, že v tomto semestru bylo stanovené datum pro zveřejňování rozvrhů 
prostřednictvím IS na 3. 2., aniž by se studentům ten den vůbec v IS zobrazila daná záložka. 
Záležitost byla napravena se zpožděním v pátek 7. 2. Po komunikaci s kol. Volnou zjistil, že se 
čekalo na některé katedry a ústavy, zatímco většina již byla připravená, jak bylo vidět z 
doplňujících zdrojů, jako jsou například ústavní webové stránky nebo nástěnky. Vyzval tedy vedení 
k tomu, aby se naléhalo na základní součásti a tato lhůta byla v příštím semestru splněna, pro 
studenty je tento stav totiž matoucí. 
 
Proděkanka Lehečková souhlasila s připomínkou a zmínila problémy, ke kterým docházelo. Do 
budoucna by tato situace už neměla nastat. 
 
Docent Krejčí z ČEgÚ ji doplnil a řekl, že jeho ústav byl jedním z těch, kteří se opozdili. Toto 
opoždění je ale dáno tím, že ústav nemá vlastní přednáškovou místnost, tudíž se o prostory dělí s 
dalšími ústavy, od kterých často přijde rozvržení místností pozdě, přičemž se ještě často změní. 
Požádal tedy proděkanku Lehečkovou o naléhání právě na ty ústavy, na kterých závisí další katedry 
a ústavy. Jde o nepříjemnost pro studenty i akademické pracovníky. 
 
Proděkanka Lehečková řekla, že ústavů, které se obdobně musí dělit o prostor, je na fakultě více. V 
tuto chvíli nemá žádné jiné řešení, než komunikaci s těmito ústavy, byť je to velmi obtížné. Je 
možné, že se do problematiky v budoucnu více podívá. 
 
Kol. Bičovský poznamenal, že by bylo praktické před začátkem semestru někde zobrazit, které 
místnosti jsou v jakých časech ještě volné. Na toto téma padly stížnosti i na CŽV, že nejsou místa a 
způsoby, jak si to dohledat. 
 
Kol. Tichý zmínil, že to se v systému celkem snadno dohledat dá. Dále tuto debatu doplnil o fakt, že 
systém funguje tak, že jakmile se rozvrh označí jako aktuální, nejen jako předběžný, začnou všem 
účastníkům chodit změny na e-mail, šlo tedy až o desítky e-mailů, během toho, co se stále 
pracovalo na rozvrhu. Pro stížnosti pedagogů se to tedy muselo zavřít. Nezbývá tedy než trvat na 
jednom konkrétním termínu. 
 
Kol. Chromý informoval o zasedání AS UK, především o zvolení PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., 
(FSV, Mezinárodní vztahy) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze. Návrhy 
na prorektory byly odsouhlasené, seznam je k dispozici na stránkách UK, za FF UK jde o prof. 
Kováře a prof. Royta. Samotné hlasování proběhlo bez diskuze.  
 
Proděkan Šedivý poděkoval AS FF UK za spolupráci. 
 
Kol. Chromý jménem senátu poděkoval proděkanovi Šedivému za spolupráci, členům AS FF UK i 
novému vedení fakulty za účast. 
 
Zapsala: Alena Zelenková 
AS FF UK schválil dne: 13.3.2014 


