
Změna Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), usnesl na této změně Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: 

 

Čl. I 

Statut Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017 (dále jen „předpis“) se mění 

takto: 

 
1. V čl. 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a začíná vždy 1. února a končí 31. ledna, 

pokud tento předpis nestanoví jinak“. 

2. V čl. 7 se na konec odstavce 7 doplňuje věta: „Funkční období členů senátu volených 

v těchto volbách začíná dnem prvního zasedání senátu po zvolení členů senátu a končí 31. 

ledna nejblíže následujícího po uplynutí dvou let od počátku funkčního období.“. 

3. V čl. 12 odstavec 2 zní: 

„2. Stálým poradním orgánem děkana pro etické otázky je Etická komise fakulty. 

Podrobnosti o členství v Etické komisi fakulty a o její činnosti stanoví opatření děkana, 

k němuž se před jeho vydáním vyjadřuje senát. Děkan fakulty může vydat v návaznosti na 

Etický kodex univerzity podrobnosti k etice vědecké práce na fakultě opatřením děkana, 

k němuž se před jeho vydáním vyjadřuje senát a které projednává Vědecká rada fakulty.“ 

4. V čl. 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„3. Děkan může opatřením děkana vydaným po projednání ve Vědecké radě fakulty 

ustavit jako zvláštní poradní orgán Komisi pro etiku ve výzkumu fakulty pro posílení 

ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných 

projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. 

5. V čl. 12 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 

6. V čl. 12 odst. 4 větě druhé se slova „Vždy se zřizují“ nahrazují slovy „Zřizují se“. 

7. V čl. 12 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta „O zřízení, zrušení a případně sloučení či 

splynutí dalších komisí rozhoduje na návrh alespoň jedné třetiny členů senátu nebo na 

návrh děkana senát.“. 

8. V čl. 12 odst. 5 větě první se za slovo „komisí“ vkládá slovo „fakulty“. 

9. V čl. 15 odst. 1 se za slovo „fakulty“ vkládají slova „(dále jen „disciplinární komise“)“. 

10. V čl. 15 odst. 2 se slova „Disciplinární komisi fakulty“ nahrazují slovy „disciplinární 

komisi“. 



11. V čl. 17 odst. 2 se ve větě poslední za slovo „děkana“ vkládá slovo „vydaným“ a na konci 

textu se doplňují slova „, které zároveň stanoví bližší podrobnosti o jejich organizaci a 

činnosti“. 

12. V čl. 17 odst. 4 se věta poslední zrušuje. 

13. V čl. 18 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova „podle čl. 17 odst. 4 tohoto 

statutu“. 

14. V čl. 18 odst. 1 se věta poslední zrušuje. 

15. V čl. 19 odst. 1 se za slovo „rady“ vkládají slova „, disciplinární komise“. 

16. V čl. 19 odst. 2 se za slovo „poradní,“ vkládá slovo „administrativní,“. 

17. V čl. 19 odstavec 3 zní: 

„4. Podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu stanoví organizační řád, obsažený 

v opatření děkana vydaném po vyjádření senátu.“. 

18. V čl. 20 odst. 1 se za slova „(dále jen „knihovna“)“ vkládají slova „, která je součástí systému 

Knihovny univerzity“. 

19. V čl. 20 odst. 2 větě první se slova „a jejich příručními knihovnami“ zrušují. 

20. V čl. 20 odst. 2 druhá věta zní: „Činnost knihovny upravují knihovní a výpůjční řád, který 

vydává svým opatřením rektor univerzity, a organizační a provozní řád knihovny, které 

vydává svým opatřením děkan fakulty.“. 

21. V čl. 25 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní: 

„6. Oborová rada doktorského studijního programu55 má nejméně pět členů, nejméně dvě 

třetiny členů oborové rady musejí být z řad docentů nebo profesorů nebo osob, které 

dosáhly srovnatelného postavení v zahraničí, nejméně jedna čtvrtina členů oborové rady 

nesmí být zaměstnanci v pracovním poměru k univerzitě zařazenými na fakultě, 

popřípadě dalších fakultách zúčastněných na uskutečňování doktorského studijního 

programu, přičemž alespoň jeden nesmí být v pracovním poměru k univerzitě. Garant 

doktorského studijního programu je předsedou příslušné oborové rady. 

55 § 47 odst. 6 zákona o vysokých školách.“. 

22. V Příloze č. 1 v části „Formule promotora a slib absolventů doktorského studia. Latinský 

text“ se v odstavci začínajícím slovem „PRIMUM“ slova „in philosophia“ nahrazují slovem 

„doctoris“. 

23. V Příloze č. 1 v části „Formule promotora a slib absolventů doktorského studia. Český text“ 

se v odstavci začínajícím slovem „především“ slova „akademické hodnosti ve filozofii a 

v humanitních vědách“ nahrazují slovy „doktorské akademické hodnosti“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 



1. Funkční období členů senátu zvolených pro funkční období začínající dnem 15. 9. 2020 

skončí nejpozději dnem 14. 9. 2022. 

2. Funkční období členů senátu zvolených pro funkční období začínající dnem 15. 9. 2022 

skončí nejpozději dnem 31. 1. 2025. 

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud nastane situace podle čl. 7 odst. 7 Statutu Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 13. 1. 2022. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 

dni, kdy nabyla platnosti. 

 

 
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., v. r. 

předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., v. r. 

děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., v. r. 

předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 1. 4. 2022. 


