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Zápis ze zasedání AS UK dne 14. prosince 2018 
 
 
1.  Zahájení, určení skrutátorů a předání osvědčení novým senátorům 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. 
 
Skrutátory byli určeni: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Chaloupka (LFP), Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., 
Dr.rer.nat. (PřF) 

Ustanovení komise pro tajné hlasování 

Navrženi byli: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. Filip Sedlák (HTF) 
 
Hlasování o komisi pro tajné hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
Program zasedání AS UK 

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 3. prosince 2018 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 
rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu. 

 
1. Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 19. října 2018 
3. Kontrola a schválení per rollam hlasování 
4. Vystoupení J. M. pana rektora 
5. Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019 
6. Novela Etického kodexu UK a Jednacího řádu Etické komise (OR 27/2013) 
7. Dlouhodobá strategie pro spolupráci v rámci Aliance 4EU 
8. Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019 
9. Vnitřní předpisy UK 
10. Vnitřní předpisy fakult 
11. Právní jednání 
12. Volba členů do Rady pro vnitřní hodnocení 
13. Delegace zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol 

      13a. Rezignace prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. 
14. Informace z pracovních komisí 
15. Informace z Rady vysokých škol 
16. Různé 

 



 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval plénum AS UK, že vzhledem k nastalé situaci byl na 
program zařazen nový bod 13a Rezignace prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D.. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil program zasedání.” 
  
Hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
  
 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 19. října 2018 
 
Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK 
konaného dne 19. října 2018 nebyla doručena žádná připomínka. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 19. října 2018.” 

Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
 

3. Kontrola a schválení per rollam hlasování 
 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK s výsledky per rollam hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil zápis o hlasování per rollam.” 
 
Hlasování 
Pro 54, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
  
4. Vystoupení J. M. pana rektora 

 
V úvodu prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen ”J. M. pan rektor”) přivítal senátorky a senátory AS UK a 
seznámil je s informacemi k vládnímu rozpisu rozpočtu pro rok 2019 a debatou týkající se rozdělení prostředků na 
vědu do parametru K, změn v oblasti internacionalizace a podpory pedagogických oborů. UK předložilo návrh, aby 
do parametru týkajícího se cizinců byli počítáni i vědečtí pracovníci, což bylo akceptováno. Navázal sdělením k 
zasedání ČKR, kde bylo diskutováno zejména hodnocení vědy, které by mělo skončit k 30.9.2019. V této souvislosti 
vyslovil kritiku směrem k vládě a její komunikaci směrem k vysokým školám. Dále oznámil, že jsou připraveny 
akreditace na další akademický rok, končí také etapa vymáhání poplatků z minulých let. Promluvil také o 
doktorandském studiu a snaze postupně sjednocovat určité parametry na UK tak, aby studenti těchto programů 
měli jasně stanovené cíle a bylo prováděno řádné hodnocení. Sdělil, že data pro tyto cíle se v současné době 
zpracovávají a na 11 fakultách proběhne audit těchto studijních programů. Pokud jde o oblasti 4EU informoval o 
přistoupení Milánské univerzity a Kodaňské univerzity do našeho konsorcia. Došlo také k přejmenování na 4EU+. 
V oblasti mezinárodní spolupráce došlo k úspěšnému jednání v Padově a Curychu. Dále poskytl informaci o chystané 
publikaci rukopisů Dr. Josefa Šárky (druh Jana Opletala), díky spolupráci s jeho dcerou. Následující sdělení věnoval 
informaci o kontrole nepřesáhnutí úvazku 1,5 na UK a operačním programům, kde všechny výzvy řádně probíhají 
a chystají se nové. U projektu Kampus Albertov sdělil, že se bude jednat o jednu z prioritních investic vlády, na 
kterou se shánějí v tuto chvíli přislíbené finance. Následně poděkoval organizátorům 17. listopadu a vyslovil důvěru, 
že i další ročník bude vzhledem k výročí jistě také vydařený a dále pozval senátorky a senátory na reprezentační 
ples UK, na předávání ceny Joachimu Gauckovi, prvnímu prezidentovi spolkového Německa, na vzpomínkové 
setkání 16. ledna k uctění památky Jana Palacha a na vernisáž univerzitních insignií a originálních zakládacích listin. 
 
 
Rozprava  
 
Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se dotázal, zda fakulty budou informovány, jak a proč došlo ke krácení u UNCÍ. 



 

J.M. pan rektor souhlasil, že informace na fakulty půjde a vysvětlil, že došlo k chybě při krácení, kdy aby se celkově 
mohlo dát více projektům UNCE, tak kvůli těm projektům, které byly v šedé zóně, bylo nutné provést jinde krácení. 
Zde však vznikla chyba, neboť bylo provedeno na jeden rok, ale je nutné tak učinit na delší období. V případě, že 
by došlo výhledově k navýšení dotací na vědu, potom by mohlo dojít k navýšení i u UNCÍ dle hodnocení.  
Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) položil doplňující dotaz, zda se budou krátit výstupy u UNCÍ. 
J.M. pan rektor sdělil, že zatím o to nikdo nepožádal, ale pokud se tak stane, je to legitimní žádost. 
 
J.M. pan rektor doplnil informace k úspěšnosti UK v rámci GA ČR, která je 33% a je výrazně nad průměrem ČR.  
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 
Hlasování 
Schváleno tichým souhlasem 
 
  
5. Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 
prezentoval informace k podkladovému materiálu. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval a otevřel k danému bodu diskuzi.  
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se zeptal na podobu projektů 4EU. 
J. M. pan rektor vysvětlil, že se jedná v první řadě o setkání učitelů a dalších partnerů 4EU, na základě kterých by 
se měly podávat společné žádosti o evropské a další granty, vznikat start-upy apod.  
 
MUDr. Milan Prášil, M.A., kancléř UK, doplnil informace. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) položil doplňující dotaz k termínům pro podávání žádosti na zapojení se 
do těchto projektů a dotázal se na to, kdo je vyhlásí. 
J. M. pan rektor reagoval, že termíny budou vyhlášeny standardní cestou komisí pro vědu či komisí pro vědecké 
projekty.   
 
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. (PřF) se zeptala na to, jak bude vypadat výběrový mechanismus a 
jakým způsobem bude posuzována kvalita. 
J. M. pan rektor sdělil, že bude doloženo stanovisko fakulty a vybírat a posuzovat projekt budou lidé schválení 
vědeckou radou a budou reprezentovat nejdůležitější části vědeckého světa na UK. 
 
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. (PřF) položila doplňující dotaz, zda bude tedy jakési fakultní 
předkolo, kde by byly projekty posuzovány, než budou této komisi předloženy. 
J. M. pan rektor vysvětlil, že to v tuto chvíli ještě není jisté, avšak akcentoval, že jedno z hlavních posuzovacích 
hledisek bude inovativnost a možnosti zahraniční spolupráce. 
 
Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) tlumočil stanovisko PF UK, která se domnívá, že by bylo záhodno provést 
drobnou změnu, a to ponížit finance pro Hodnotící komisi a naopak vyčlenit více peněz na UNCE. 
J. M. pan rektor osvětlil, že se vedly dlouhé diskuze na toto téma a není zatím jisté, kolik kde skutečně bude 
potřeba peněz a přidáním např. milionu pro UNCE by nebyla příliš velká změna, naproti tomu je velký zájem o 
hodnotitele ze zahraničí. Doplnil, že pokud se ukáže, že někde peníze chybí nebo že se nevyčerpaly, dojde v dalším 
roce ke změnám. 
 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK schválil Návrh na změnu v Principech rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2019.“ 
Hlasování 
Pro 53, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 
6. Novela Etického kodexu UK a Jednacího řádu Etické komise (OR 27/2013) 
 



 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 
prezentoval informace k podkladovému materiálu. 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) doplnil informace. 
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK s kladným stanoviskem Studijní komise 
AS UK k danému návrhu, poděkoval za změny, které navrhovatel akceptoval, a prezentoval doprovodné usnesení 
Studijní komise AS UK s návrhem na změnu článku 3.  
 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) vysvětlil, že se jedná o rozpor v určení zpravodaje, kdy návrhem je, aby předseda 
Etické komise určil zpravodaje na prvním setkání bez další diskuze. 
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, vysvětlil, že navržená změna odpovídá tradičnímu modelu 
českého soudnictví a předseda by určil zpravodaje dle jeho zaměření a že výsledkem by bylo rychlejší zpracování 
podnětů. 
 
J. M. pan rektor si osvojil navrhovanou změnu. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.  
 
Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) vystoupil s prosbou, zda by o změnách v podkladových materiálech nemohli 
být senátoři upozorněni e-mailem, neboť nebyl účastníkem zasedání Studijní komise AS UK a vyvěšené verze se 
zapracovanými změnami na webu AS UK si nevšiml. 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyjádřil své pochopení a vysvětlil, že změny v materiálech po 
zasedání pracovních komisí jsou zcela běžné a z tohoto důvodu bylo také zavedeno datování, dle kterého lze snadno 
zjistit, že materiál byl aktualizován. Upozornil, že takových změn je celá řada a není možné ani vhodné o každé 
informaci psát e-mail celému plénu a že je očekávána vlastní iniciativa senátorů. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) vystoupil s podnětem, který se týkal střetu zájmu, ke kterému však 
dochází i mimo oblast plagiátorství a v některých věcech se mu svým způsobem nelze vyhnout. Požádal, zda by 
nebylo možné dle návrhu blíže specifikovat o jaký střet zájmu by mělo jít. Jako příklad uvedl: dát přednost sobě 
před zájmem celku. 
 
J. M. pan rektor upozornil, že v návrhu u střetu zájmu nedošlo k žádné změně. 
 
Mgr. David Pavlorek (FF) vysvětlil, že se jedná o návrh FF, který nebyl zapracován. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) poděkoval za vysvětlení a vyjádřil svou podporu tomuto návrhu a 
požádal, aby se do budoucna zvážily tyto změny. 
 
J. M. pan rektor souhlasil, že je možné se k této věci v budoucnu vrátit a dokument doplnit. Vysvětlil, že řada věcí 
se přirozeně mění a vyvíjí a určité novelizace a změny jsou zcela v pořádku a na místě.  
 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, vysvětlil, že Etický kodex není součástí vnitřních 
předpisů. Bylo mu svěřeno více obřadnosti vyplývající z toho, že se jedná o společný akt nejvyšších orgánů UK, 
avšak uvedl, že je-li třeba ho administrativně zařadit, pak tomu může odpovídat právě opatření rektora. Nicméně 
shledává, že slovo “povinni” není úplně vhodným obratem pro tento dokument a navrhl danou formulaci v návrhu 
opravit. 
 
J. M. pan rektor souhlasil a dodal, že tento návrh již učinil Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, a 
plně se s ním ztotožňuje. 
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, se vrátil k doplňujícímu návrhu Studiiní komise AS UK a upozornil 
na formální postup, kterým je třeba v tuto chvíli změnu textace vykonat.  
 
J. M. pan rektor souhlasil a požádal o zapsání modifikace.  
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, doplnil, že je třeba ještě doplnit druhou část, která zajišťuje, 
aby členové Etické komise obdrželi společně s podnětem také podkladové materiály. 
 
J. M. pan rektor vyjádřil své obavy nad tím, zda tento postup nepovede k větším prodlevám mezi zasedáními. 
 



 

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, dementoval tyto obavy s tím, že naopak skutečnost, že členové 
Etické komise budou mít již podkladové materiály k dispozici, v podstatě ušetří jedno zasedání a projednávání 
podnětů se tak uspíší.  
J. M. pan rektor vyjádřil svůj nesouhlas s tímto návrhem s argumentací, že pokud by tak předseda činil u všech 
podnětů, včetně těch neúplných a nekvalitně podaných, byla by Etická komise zcela zahlcena. Podpořil první část 
návrhu o určení zpravodaje, který posoudí přípustnost podnětu.  
 
Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda Etická komise disponuje nějakými financemi, ze kterých by mohla 
hradit externí expertní posudky. 
J. M. pan rektor odpověděl, že Etická komise nemá vlastní rozpočet a výdaje Etické komise hradí rektorát univerzity, 
konkrétně OVV. 
 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) dovysvětlil průběh diskuze o všech připomínkách k Etickému kodexu v uplynulých 
dnech.  
 
Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF) sdělil, že FF uvítala, že návrh byl předložen i vedení fakult, kdy FF vytvořila 
připomínky a odeslala je, avšak následně ztratila přehled o tom, co se s připomínkami stalo a jaký je vlastně další 
procedurální postup. Navíc se jim nedostalo zpětné vazby či nějakého vypořádání jejich připomínek se 
zdůvodněním toho, co a proč bylo či nebylo přijato. Požádal, aby do budoucna byla v tomto ohledu větší 
informovanost směrem k fakultám, především tedy s procedurálním průběhem a zpětnou vazbou. 
 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) doplnil, že na setkání Studijní komise AS UK byly jednotlivé připomínky prodiskutovány 
a jejich zapracování či nezapracování zdůvodněno.  
 
Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, upozornil, že program pracovní komise zasílají dopředu a je 
třeba, aby senátoři na jejich zasedání chodili.  
 
J. M. pan rektor reagoval, že pro potřeby fakult je možné zajistit i stejnou tabulku, která je zavedena pro rektorát 
pro tvorbu návrhů a která obsahuje souhrn s vypořádáním podnětů.  
 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK) vyjádřil své poděkování všem, kteří se podíleli na Etickém kodexu a jeho 
úpravách a vyjádřil určité rozpaky nad představou vedení některých věcí do důsledků. 
 
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. (PřF) ocenila zařazení autoplagiátorství do čl. 2 bodu 7 a uvedla, že 
by mělo být autoplagiátorství nepřípustné i pro akademické a vědecké pracovníky a tedy navrhuje doplnit: 
“nedopustí se plagiátu ani autoplagitátu” do čl. 3 bodu 7. 
 
MUDr. Josef Fontana (3.LF) vysvětlil, že tato otázka byla podrobně diskutována a došlo se k názoru, že pakliže 
rozumíme správně slovu plagiát, který je vysvětlen již jednou v dokumentu, pak není třeba blíže specifikovat o 
jaký typ plagiátorství se jedná, protože žádný z nich není přípustný a docházelo by tak k nechtěné opakované 
duplicitě významů.    
 
Hlasování o protinávrhu Doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, Dr., Dr.rer.nat. (PřF) 
Hlasování 
Pro 4, proti 35, zdržel se 14 
Neschváleno 
 
Zohlednění stanoviska Studijní komise AS UK 
Hlasování 
Pro 4, proti 4, zdržel se 44 
Neschváleno 
 
Mezi zasedáním Studijní komise AS UK a plénem AS UK došlo k modifikaci, ve které se zohlednila část návrhů 
Studijní komise AS UK, avšak z procedurálního hlediska nebylo možné návrh již stáhnout.  
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schvaluje novelu Etického kodexu UK a Jednacího řádu Etické komise (OR 27/2013).“ 
 
Hlasování 
Pro 42, proti 0, zdržel se 11 
Schváleno 



 

 
7. Dlouhodobá strategie pro spolupráci v rámci Aliance 4EU 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo prof. PaedDr. Radce Wildové, 
CSc., prorektorce pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, která prezentovala podkladový materiál. 
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK s kladným stanoviskem Studijní komise 
AS UK k danému návrhu. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.  
Nebyl vznesen žádný podnět. 
 
Návrh usnesení: 
„AS UK vzal na vědomí Dlouhodobou strategii pro spolupráci v rámci Aliance 4EU.“ 
 
Hlasování 
Pro 54, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
8. Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, 
kancléři UK, který prezentoval informace k podkladovému materiálu. 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi.  
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schvaluje Plán investičních aktivit Univerzity Karlovy pro rok 2019, který je přílohou Plánu realizace 
Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2019.“ 
 
Hlasování 
Pro 54, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 
9. Vnitřní předpisy UK 
 
a) Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 298/2018) 
 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, přednesla informace k předloženému 
návrhu. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, seznámil přítomné s obsahem došlých 
fakultních stanovisek (stanovisko 1. LF UK čj. 380/2018, stanovisko FaF UK čj. 394/2018 a stanovisko FTVS UK čj. 
395/2018). Byl představen obsah modifikací předloženého návrhu. Všechny navržené modifikace byly vzaty za 
základ pro další projednávání. 
 
Hlasování o modifikacích 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
K předloženému návrhu byly podány dva pozměňovací návrhy. 
 
i. pozměňovací návrh čj. 398/2018; předkladatel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS UK) 
ii. pozměňovací návrh čj. 396/2018; předkladatel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF UK) 

Předkladatel návrhu vyjádřil k oběma pozměňovacím návrhům kladné stanovisko, taktéž stanovisko Studijní 
komise AS UK bylo kladné.  JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, informoval o 
legislativně technické opravě pozměňovacího návrhu čj. 398/2018. 



 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu čj. 398/2018 
Pro 51, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Hlasování o pozměňovacím návrhu čj. 396/2018 
Pro 51, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schválil návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 298/2018) ve znění doporučeného pozměňovacího 
návrhu čj. 396/2018, ve znění doporučeného a upraveného pozměňovacího návrhu čj. 398/2018, doporučené 
legislativně technické opravy a ve znění modifikací předkladatele.” 
 
Kvalifikované hlasování 
Pro 51, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
b)  Dílčí změna Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK (čj. 299/2018) 
 
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, přednesla informace k předloženému 
návrhu. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, seznámil plénum AS UK se záporným 
stanoviskem Legislativní komise AS UK a odůvodnil jej. Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, 
přednesl záporné stanovisko Studijní komise AS UK, které podložil argumenty, jež vzešly z jednání komise. 
Proběhla diskuze o důvodech svědčích pro přijetí i pro nepřijetí předloženého návrhu. Z diskuze vzešla možnost 
přijmout následující doprovodné usnesení. 
 
Návrh doprovodného usnesení: 
„AS UK požaduje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby bylo možné prodloužit studijní programy akreditované před 
1. září 2016 na delší dobu než do 31. prosince 2024, a to pouze za účelem dostudování stávajících studentů ve 
standardní době studia zvýšené o dva roky. K rušení těchto studijních programů by s ohledem na právní jistotu 
těchto studentů docházet nemělo.” 
 
Hlasování 
Pro 4, proti 14, zdržel se 21 
Neschváleno 
 
Návrh usnesení: 
 „AS UK schválil návrh dílčí změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK (čj. 299/2018).” 
 
Hlasování 
Pro 25, proti 15, zdržel se 10 
Neschváleno 
 
 
10.  Vnitřní předpisy fakulty 
 
Bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK a představil došlé návrhy fakultních 
vnitřních předpisů. J.M pan rektor předložil kladné stanovisko ke všem návrhům. 
 
 

a) Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (čj. 316/2018) 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schválil návrh změny Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (čj. 
316/2018)” 
 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 



 

 
 

b) Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 411/2018) 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schválil návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (čj. 411/2018).” 
 
Hlasování 
Pro 50, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

c) Jednací řád AS ETF UK (čj. 277/b/2018) 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schválil návrh Jednacího řádu akademického senátu ETF UK (čj. 277/b/2018) s výhradou provedení 
legislativně technických oprav.” 
 
Hlasování 
Pro 52, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 
 

d) Jednací řád VR ETF UK (čj. 277/a/2018) 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK schválil návrh Jednacího řádu VR ETF UK (čj. 277/a/2018) s výhradou provedení legislativně technických 
oprav.” 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

 
11. Právní jednání  
 
Bod uvedl doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 
 

a) Nájemní  smlouva  o  nájmu  prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi Městu Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav 

 
JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v Královické ulici čp. 
915, Brandýs nad Labem – Staré Boleslav, nájemci Městu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ” 
 
Hlasování 
Pro 44, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 



 

b) Umístění optického kabelu v objektu Matematicko-fyzikální fakulty V Holešovičkách 747/2, 
Praha 8 

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Praha 4, 
Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat 
komunikační vedení - optický kabel k tíži pozemku parc. č. 404/4, jehož součástí je budova č. p. 747/2, v k. ú. 
Libeň, obec Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 
1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 

c) Městská hudební síň v Hradci Králové – smlouva o výpůjčce 

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK projednal záměr uzavřít se Statutárním městem Hradec Králové, IČO: 00268210, se  sídlem 
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, smlouvu o výpůjčce a spolupráci, jejímž předmětem je 
vzájemná výpůjčka společných prostor a provozních místností v budově č.p. 91, jež je součástí pozemku parc. č.  
st. 235, o výměře 594,6 m², k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, který bude užívat Statutární 
město Hradec Králové a prostor Městské hudební síně ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, který bude 
užívat Univerzita Karlova a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0   
Schváleno 
 

d) Městská hudební síň v Hradci Králové – zřízení služebností a rekonstrukce WC 

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK projednal záměr zřídit bezúplatně: 



 

a)  pozemkovou služebnost cesty spočívající v povinnosti Univerzity Karlovy strpět právo 
Statutárního města Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408/51, 
502 00 Hradec Králové (dále jen „město“), chodit přes služebný pozemek parc. č. st. 235, jehož 
součástí je budova č.p. 91, k.ú. Hradec Králové, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, nebo 
se po služebném pozemku dopravovat lidskou silou a právo, aby po služebném pozemku jiní 
přicházeli k městu jako oprávněnému a odcházeli od něj nebo se lidskou silou dopravovali, a to 
včetně průchodu stavbou čp. 91, která je součástí služebného pozemku, ve prospěch pozemku 
parc. č. st. 234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města, 

b)   pozemkovou služebnost užívání pozemku parc. č. st. 235, jehož součástí je stavba čp. 91, k.ú. 
Hradec Králové, ve vlastnictví Univerzity Karlovy, spočívající v povinnosti univerzity strpět právo 
města užívat sociální zázemí umístěné v přízemí domu čp. 91, ve prospěch pozemku parc. č. st. 
234, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., k.ú. Hradec Králové, ve vlastnictví města, 

na dobu pěti let, to vše v rozsahu vymezeném zákresem do schématu 1. NP domu čp. 91, který je přílohou č. 2 a 
nedílnou součástí smlouvy, a s účinností pro všechny další vlastníky panujícího pozemku, a dále vydává kladné 
stanovisko k investici města do majetku univerzity a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání 
předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k 
uzavření smlouvy.”                                                            
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 

e) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v budově Matematicko-
fyzikální fakulty 

JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. Nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 
Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, kterým se upravují 
povinnosti nájemce spočívající v zajištění stravovacích míst pro zaměstnance fakulty a studenty včetně stanovení 
maximální výše ceny za jeden oběd na 100,- Kč pro zaměstnance a 80,- Kč pro studenty, s kladným stanoviskem.” 

 
Hlasování 
Pro 46, proti 0, zdržel se 2 
Schváleno 
 

f) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty 
v Brandýse nad Labem se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o. 

 
JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
 
Návrh usnesení: 
  



 

„AS UK projednal záměr uzavřít se společností Základní škola a Mateřská škola TIP - TOES, s.r.o., IČO: 24256510, 
se sídlem Křenecká 52, 277 14 Lhota, jako nájemcem, dodatek č. 3 k dosavadní nájemní smlouvě s kladným 
stanoviskem.” 
 
Hlasování 
Pro 45, proti 0, zdržel se 1 
Schváleno 
 

g) Smlouva o zřízení služebnosti za účelem propojení se zahradou Ztracenka 

 
JUDr. Jan Wagner, vedoucí právního odboru, informoval členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 
Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k 
předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 
Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 
  
Návrh usnesení: 
  
„AS UK projednal záměr zřídit ve prospěch Hlavního města Prahy, Městské části Prahy 2, IČO: 00063461, se sídlem 
Praha 2, Náměstí Míru 600/20,  PSČ 120 00, bezúplatnou služebnost práva stezky k tíži pozemku parc. č. 1434/1, 
k.ú. Nové Město, obec Praha, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle 
§ 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.” 
 
Hlasování 
Pro 49, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
 
12. Volba členů do Rady pro vnitřní hodnocení 

 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a prezentoval informace k volbě. 
 
Jako zástupci do Rady pro vnitřní hodnocení byli nominováni: 
 
Tomáš Sychra (3.LF), 
Bc. Eliška Kryčerová (FF) 
Mgr. Marta Maria Harasimowicz (FF) 
 
Předseda komise pro tajné hlasování, doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) seznámil členy AS UK s procedurou 
tajného hlasování o nominaci zástupců do Rady pro vnitřní hodnocení. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 
 
Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do Rady pro vnitřní hodnocení: 
 
Vydáno bylo 48 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 48 hlasovacích lístků, z toho 48 platných. 
 
Pro kandidáta Tomáše Sychru (3.LF) bylo odevzdáno 45 hlasů ano. 
Pro kandidátku Bc. Elišku Kryčerovou (FF) bylo odevzdáno 34 hlasů ano. 
Mgr. Martu Mariu Harasimowicz (FF) bylo odevzdáno 13 hlasů ano. 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK delegoval Tomáše Sychru (3.LF) a Bc. Elišku Kryčerovou (FF) do Rady pro vnitřní hodnocení. “ 
 



 

13. Delegace zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání. 
 
Jako zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol byl nominován: 
 
MUDr. Josef Fontana  (3.LF) 
 
Předseda komise pro tajné hlasování, doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) seznámil členy AS UK s procedurou 
tajného hlasování o nominaci zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol. 
 
Předseda komise zahájil hlasování. 
 
Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 
 
Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol: 
 
Vydáno bylo 48 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 48 hlasovacích lístků, z toho 47 platných. 
 
Pro kandidáta MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) bylo odevzdáno 41 hlasů ano. 
 
Návrh usnesení: 
  
„AS UK delegoval MUDr. Josefa Fontanu (3.LF) do Sněmu Rady vysokých škol.“ 
 
13a. Rezignace prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D. 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi, který 
podrobně prezentoval informace k bodu jednání a vyzval plénum AS UK, aby nepodléhalo falešným a unáhleným 
mediálním zprávám bez řádného a nezaujatého posouzení. Závěrem poděkoval prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D. 
za veškerou jeho činnost na Univerzitě Karlově.  
 
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (FF) vystoupil s prohlášením týkající se jeho obvinění z plagiátorství. V rámci svého 
vystoupení bod po bodu vysvětloval a dementoval jednotlivé části podnětu, které byly vůči němu vzneseny, včetně 
skutečnosti, že celá věc není v žádném případě tak černobílá, jako by se na první pohled mohlo zdát.  
 
Mgr. David Pavlorek (FF) informoval, že podnět na FF obdržel děkan, akademický senát, vědecká rada a etická 
komise FF UK, která zasedne 17.12.2018. K tomuto tématu již včera zasedal akademický senát fakulty i etická 
komise fakulty. Vědecká rada fakulty přijala usnesení, ve kterém svěřuje posouzení kompetentním orgánům, tedy 
etické komisi. 
 
Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) seznámila plénum AS UK s průběhem zasedání AS FF UK a s jeho výsledným 
usnesením. Dále zdůraznila, že FF UK se nebrání prošetření, zda nedošlo ve vícero případech k obdobnému 
pochybení, nestojí o domněnku, že se jedná o cílené zaměření na jednu osobu. Proto budou prověřovány i další 
osoby na jiných oborech. Zároveň tlumočila názor FF UK, že by se měly v tomto ohledu prošetřit i další fakulty UK 
a další vysoké školy ČR. Dále poděkovala prof. PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D. za jeho vyjádření k celé věci a 
konstatovala, že je škoda, že se nezúčastnil také včerejšího zasedání AS FF UK. Závěrem se zeptala, jaký bude další 
postup v této věci, zda případ projedná Etická komise UK nebo bude zřízena nějaká další komise.  
 
J. M. pan rektor na začátku svého vystoupení upozornil, že žádný akademický senát není způsobilý, aby řešil 
pracovněprávní vztahy, které jsou obsaženy v usnesení FF UK. Upřesnil, že pracovněprávní vztahy řeší sama 
fakulta, potažmo děkan, a rektor ani akademický senát do nich nesmí zasahovat. Ve věci prošetření dalších osob 
na fakultě informoval, že uvedenou informaci nikde neuvedl, že je výsledkem komunikace fakulty, avšak jelikož se 
tak již stalo, bude po fakultě požadovat zprávu o provedení a výsledcích daného šetření. K věci přezkoumání 
uvedeného podnětu vyjádřil svou plnou důvěru zmocněnému orgánu, tedy Etické komisi Univerzity Karlovy. Pro 
svou vlastní osobu se dále hodlá obrátit na 5 nezávislých odborníků, aby mu k dané věci vypracovali posudek, o 
který je ochoten se v případě potřeby podělit.  
 
MUDr. Martin Havrda, předseda Etické komise UK, sdělil, že komise se bude případem zabývat, dokonce vzhledem 
k mediálnímu tlaku bylo již svoláno mimořádné zasedání Etické komise UK. Dále zdůraznil, že případ takového 
charakteru zcela jistě nebude uzavřen na jednom či dvou zasedání komise, sdělil, že řada případů, taktéž důležitých, 



 

byla již projednána a akcentoval obtížnost posouzení takových podnětů. Dále uvedl, že komise posuzuje především 
skutečné meritum věci, tedy zda někdo skutečně vydává cizí práci jako svou vlastní. Dále velmi důrazně prohlásil, 
že s řadou prací je také spojeno jejich stáří, tedy doba, kdy byly napsány, neboť ta obsahovala jiná publikační 
pravidla, než jaké jsou nyní a to vše je třeba velmi pečlivě zohlednit a posoudit. Také dodal, že komise nevydává 
žádná mezistanoviska a sama, ani její členové, neinformují další osoby o průběhu jednání komise. 
 
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK) se vymezil vůči prohlášení senátu FF UK, že se jedná o kolektivní vinu a 
zároveň dodal, že existují velké rozdíly mezi biomedicínskými a společensko-humanitními obory. V této věci však 
mají společné, že jakmile se otevře tato pandořina skříňka, končí řada takových sporů až u nezávislých soudů. S 
tímto odkazem na špatnou zkušenost podpořil, aby podnět byl s plnou důvěrou svěřen Etické komisi UK.  
 
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) upozornil, že během tohoto zasedání vyšla najevo celá řada nových skutečností a 
že by bylo záhodno počkat, jestli se obvinění potvrdí. 
 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) vyjádřil svůj nesouhlas s užitím spojení “kolektivní vina”. 
 
Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF) se zeptal, zda funkce prorektora zůstane otevřena či jak s ní bude 
naloženo. 
 
J. M. pan rektor sdělil, že v tuto chvíli se danou otázkou nezabýval a upínal svou energii spíše k jednání rady vlády 
o rozpočtu. Zároveň však sdělil, že chod univerzity zůstane nenarušen a agenda je zajištěna ze strany OVV.  
 
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., členka Etické komise FF UK, sdělila, že jí velmi mrzí, že věc je medializována, že 
reakce jsou unáhlené a že tím došlo k celkovému poškození dobrého jména univerzity a je ohrožením pro instituci 
vědy a vědecké práce. Uvedla, že možná i formulace “kolektivní vina” byla unáhlená. Dále pokračovala, že ji mrzí, 
že prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. se nezúčastnil jednání AS FF UK, kde byly prezentovány analýzy a rozbory textu, 
které nabídla k dispozici plénu AS UK. Dodala, že dávat věci k soudu bude dále více znejisťovat veřejnost a její 
důvěru ve vztahu k akademickým institucím. Závěrem sdělila, že Etická komise FF UK vydá stanovisko k této věci 
již v pondělí.  

 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, upozornil, že vydávat veřejně stanoviska, nesynchronizovaně s 
Etickou komisí UK, by mohlo působit velmi kontraproduktivně a vyzval ke spolupráci a koordinaci stanovisek obou 
etických komisí.  
 
Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (FF) vystoupil s výzvou o bezpředsudečnost a to nejen v tomto případě, ale i v 
obecném měřítku. Vysvětlil, že máme stejný cíl, a to vykořenění plagiátorství. Zároveň požádal o nezaujatou a 
spravedlivou komunikaci s FF UK ze strany vedení univerzity. 

 
J. M. pan rektor poděkoval za vystoupení prof. Lomové a sdělil, že přestože věří, že bylo snahou věc nemedializovat, 
tak se to v uvedených usneseních směrem k akademické obci příliš nepromítlo. Vysvětlil, že postrádá výzvu směrem 
k akademické obci, kdy by se měly věci nejprve řešit interně v rámci pověřených orgánů a poté teprve případně 
zapojit média. Upozornil, že veškerá prohlášení, která vydal ve věci rezignace prorektora prof. PhDr. Martina 
Kováře, Ph.D. byla velmi střídmá a věcná a především uvedl, že nebyl tím, kdo věc médiím předal, ale naopak byl 
médii následně vyzýván k vyjádření. Dále vyjádřil svou důvěru v součinnost obou etických komisí v tomto případě. 
Doufá, že budou zachovány náležitosti prezentované prof. PhDr. Janem Čermákem, CSc. a znovu důrazně apeloval, 
aby nejprve byla informována akademická obec a až následně veřejnost. Souhlasil s prof. PhDr. Janem Čermákem, 
CSc., že je potřeba zbavit se plagiátorství. Zároveň podotknul, že dopis, který zaslal na FF UK, zaslal směrem do 
akademické obce a jeho obsah byl již zasažen tlakem ze strany médií, která začala ukazovat na místa, kde vidí 
další možná pochybení. Dodal, že konkrétní postup a výběr pro přezkoumání by rád ponechal na fakultě, pokud si 
to fakulta nepřeje jinak, právě proto, aby byla zachována bezpředsudečnost a nabízí k tomu provést případně i 
propočty vědeckých prací v různých oblastech. 
 
Mgr. David Hurný (PřF) vyjádřil své znechucení nad tím, jakým způsobem byla celá aféra medializovaná a uvedl, že 
neslyšel nikdy stížnost na práci Etické komise UK. Řekl, že možná proces projednávání je někdy zdlouhavý, ale je 
to dáno tím, že každému podnětu se komise velmi pečlivě věnuje a skutečně se jedná o jediný orgán, který je 
určený a kompetentní k tomu, takovou věc objektivně posoudit. Sdělil, že nejvíc se ho dotklo, když některé médium 
uvedlo, že si studenti nejsou rovni s akademiky. Konstatoval, že nikdy žádnou křivdu v tomto ohledu nezaznamenal 
a ani nenabyl dojmu, že by se studentům na UK měřilo jiným metrem než akademikům. Závěrem poděkoval prof. 
PhDr. Martinu Kovářovi, Ph.D. za jeho práci pro univerzitu a odsoudil způsob podání podnětu etické komisi, kdy 
ihned po podání podnětu ho autor zveřejnil na Facebook a odeslal do médií a vytvořil tak aféru, která hraničila až s 
lynčováním.  



 

 
Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, se dotázal, zda jsou iniciátoři podnětu přítomni.  
 
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., členka Etické komise FF UK, sdělila, že byli přítomni včera na AS FF UK. 

 
Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, se dále zeptal, zda veškeré analýzy a další podkladové 
materiály jsou či budou poskytnuty oběma etickým komisím. Zdůraznil, že by nerad viděl, kdyby informace, které 
mají mít současně obě tyto komise, měly znovu média dříve před jednou či druhou komisí. 
 
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., členka Etické komise FF UK, řekla, že zajistí, aby MUDr. Havrda, předseda Etické 
komise UK, měl veškeré materiály k dispozici.  
 
Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF) souhlasí, že k jistému pochybení ze strany předkladatelů podnětu došlo, nicméně 
právě pod tlakem médií byl daný podět zařazen na jednání AS FF UK a veškeré podklady budou již brzo vystaveny 
veřejně. Závěrem dodala, že si myslí, že medializace vzhledem k tomu, že se jedná o prorektora UK byla 
nevyhnutelná. 
 
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) vystoupil s upozorněním, že toto obvinění působí velmi zvláštně v kontextu 
toho, jak dlouho působí prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. na FF UK, kde prošel řadou procesů schvalování a řízení 
bez toho, aniž by byl shledán jakýkoliv přečin. 
 
Návrh usnesení: 
 
„AS UK bere na vědomí rozhodnutí prof. Martina Kováře rezignovat v souvislosti s prošetřováním obvinění z 
plagiátorství, která proti němu byla vznesena. AS UK děkuje prof. Martinu Kovářovi za jeho dosavadní práci a 
činnost pro UK, které si velmi váží. AS UK důvěřuje nezávislým orgánům, do jejichž kompetencí podobné podněty 
přímo spadají a které mají právo v tomto ohledu také rozhodnout.“ 

„AS UK jako nejvyšší orgán akademické obce Univerzity Karlovy považuje formu prezentace a šíření podnětu z 
podezření na plagiátorství spojené s osobou prof. Martina Kováře za velmi nevhodnou.“ 

Hlasování 
Pro 36, proti 7, zdržel se 3 
Schváleno 
 
 
14. Informace z pracovních komisí 
 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum 
informovali o činnosti komisí a doplnil, že agenda Ekonomické a Legislativní komise AS UK byla projednána v 
předchozích bodech.  
 
Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že agenda spjatá se Studijní komisí AS UK byla již 
projednána v předchozích bodech. 
 
Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že Sociální komise AS UK 
se zabývala studentskými žádostmi o podporu, které byly všechny jednomyslně schváleny. 
 
Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že komise se sešla 22. listopadu 2018, kdy se zabývala 
zprávou z veřejného veletrhu vysokých škol Gaudeamus, nadcházejícími událostmi a dále na ni navazoval kulatý 
stůl k EIZ, u kterého s politováním konstatoval, že přestože pozvánka šla všem senátorům, tak nebyla velká účast. 
Výstupní zápis a podklady jsou dostupné na stránkách Ediční komise. 
 
Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK projednává dva podněty. 
 
Návrh usnesení:  
„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 
Schváleno tichým souhlasem 
 
15. Informace z Rady vysokých škol 



 

 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK o tom, že RVŠ se i 
nadále věnuje novelizaci svého statutu. 

Mgr. Bc. Michal Zima, předseda Studentské rady RVŠ, sdělil plénu AS UK, že na zasedání SK RVŠ uspěli ve vládě 
s uznáním 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva. 

Návrh usnesení: 
 „AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 
Schváleno tichým souhlasem 

  
 
16. Různé 

 
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání. Poděkoval všem senátorkám a senátorům za 
jejich součinnost v uplynulém roce a vyzval je k důvěře ve vnitřní orgány univerzity a nepodléhání neověřeným 
mediálním zprávám. Dále popřál všem přítomným krásný a odpočinkový čas vánoční a vše dobré do nového roku 
2019. 

Návrh usnesení: 

 „AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”  
Schváleno tichým souhlasem 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil 
termín příštího zasedání, které se bude konat 25. ledna 2019 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání ukončil 
v 15:38. 
  
Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda AS UK  
 
Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 
  
 

 


