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Slovo úvodem 
 
 
 
 Kalendářní rok 2004 byl pro život Právnické fakulty Univerzity Karlovy mimořádný 
ve dvou směrech. Na prvním místě je třeba zmínit důsledky vstupu České republiky do 
EU, které se dotkly  mnoha činností fakulty a jejích učitelů. Nabytí bezprostřední platnosti 
Evropského práva v ČR (1. 5. 2004)  přineslo řadu mimořádných povinností promítajících 
se do pedagogické a vědecké práce, aby přivodily jejích podstatnou kvalitativní proměnu.  
 
 Druhou závažnou událostí bylo vypracování komplexní hodnotící zprávy pro rektora 
Univerzity Karlovy. Tento obsáhlý dokument zahrnoval jak podrobný popis studia, rozbor 
přijímacího řízení do magisterského studijního programu, tak také analýzu tzv. 
institucionalizované vědecké práce. Uvedený materiál byl široce diskutován ve všech 
orgánech fakulty (kolegium děkana, Akademický senát PF, vědecká rada PF). Jedná se o 
natolik široce pojatý dokument, že přesahuje rámec této výroční zprávy a promítne se do 
činnosti fakulty také v příštích letech.  
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I. Magisterský studijní program 
 
 
 
1. Přijímací řízení 
 
 
Magisterský studijní program 

Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen „AS PF UK“) schválil na návrh 
děkana další podmínky pro přijetí ke studiu a koncepci přijímací zkoušky do magisterského 
studijního programu právo a právní věda pro akademický rok 2004/2005 na svém zasedání 
dne 2. 10. 2003 (usnesení AS PF UK v příloze). Tento termín byl vzhledem k zákonné lhůtě 
pro zveřejnění podmínek přijímacího řízení (§ 49 odst. 5 zákona o vysokých školách) krajní; 
v té době nebylo ale ještě možné zcela vyhodnotit přijímací řízení pro ak. rok 2003/2004 a 
zcela reagovat na některé negativní jevy v tomto přijímacím řízení. Hledání nové, resp. 
pozměněné koncepce přijímacích zkoušek se tak muselo odsunout až pro ak. rok 2005/2006.  

Podle rozhodnutí AS PF UK z 2. 10. 2003 měla být přijímací zkouška jednokolová a 
měla mít jen písemnou formu (test). Ten se měl obsahově skládat ze tří částí – otázek, 
ověřujících všeobecný přehled, předpoklady logického myšlení a všeobecné předpoklady pro 
vysokoškolské studium. Vedle takto pojaté přijímací zkoušky měly být zohledněny výborné 
výsledky u maturity (s vyznamenáním) a státní nebo mezinárodně uznané zkoušky z cizího 
jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština). AS PF UK zároveň 
schválil počet studentů, kteří mají být v přijímacím řízení přijati: 600 + x (1. - 600. podle 
pořadí dle součtu dosažených bodů v testu, u maturitní zkoušky a zkoušky z cizího jazyka a 
každý další, který dosáhne stejného počtu bodů jako 600. v celkovém pořadí). 

K provedení tohoto rozhodnutí AS PF UK vydal děkan 14. 10. 2003 "Informaci o 
přijímacím řízení k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu právo a právní 
věda oboru právo pro akademický roce 2004/2005", která byla dána zájemcům k dispozici 
jednak přímo na Právnické fakultě UK (úřední deska, vrátnice), jednak se stala součástí 
informačního materiálu k přijímacím zkouškám na Univerzitě Karlově a byla distribuována 
při různých příležitostech (jako byly např. veletrhy pomaturitního vzdělávání „Gaudeamus 
2003“, Informační den Univerzity Karlovy) a jednak byla zveřejněna na webových stránkách 
Právnické fakulty UK (dále jen PF UK) na internetu. 

Datum přijímacích zkoušek bylo již v říjnu 2003 stanoveno na dny 14. - 16. 6. 2004 
(řádný termín), náhradní termín na 25. 6. 2004 a mimořádný termín na 2. 9. 2004 (termín 
výhradně určený pro uchazeče, kteří ve školním roce 2003/2004 skládali maturitní zkoušku v 
zahraničí po 24. 6. 2004). Data řádných termínů konání přijímacích zkoušek (14. – 16. 6. 
2004), byla prorektorkou UK pro studijní záležitosti koordinována s humanitními fakultami 
UK (zejm. filozofickou fakultou a fakultou sociálních věd). Až v květnu 2004 stanovila 
termíny přijímacích zkoušek Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (PF ZČU) - 
rovněž na dny 14. - 16. 6. 2004. Intenzívním jednáním děkanů a proděkanů PF UK a PF ZČU 
se podařilo zmírnit negativní dopady tohoto souběhu termínů přijímacích zkoušek pro ty 
uchazeče, kteří měli podánu přihlášku na obě právnické fakulty. I když tento souběh termínů 
přijímacích zkoušek nebyl způsoben postupem PF UK, měl na PF UK negativní dopad (velké 
množství žádostí o přesunutí termínu zkoušky, tlak na využití náhradního termínu na PF UK 
/na PF ZČU původně náhradní termín nebyl vyhlášen/, vyvolání nervózní atmosféry).     
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Přihlášky ke studiu bylo možné podat do 29. 2. 2004. K tomuto datu bylo podáno 5736   
přihlášek. Z toho 291 přihlášek muselo být vráceno zpět uchazečům k doplnění. Novinkou 
byla možnost elektronické přihlášky. Tuto možnost využilo 1 374 uchazečů. V pokynech pro 
elektronické přihlášení byl podrobně popsán postup - mimo jiného bylo požadováno, aby i ti 
uchazeči, kteří podali elektronickou přihlášku, tuto přihlášku zaslali následně PF UK v 
papírové podobě s vlastnoručním podpisem a nalepeným dokladem o zaplacení poplatku. 
Výslovně bylo v pokynech pro elektronické přihlašování stanoveno, že vlastním odesláním 
elektronické přihlášky není proces přihlášení ukončen. Někteří jednotlivci však tuto proceduru 
nesplnili a později se dožadovali zhojení jejich nesprávného postupu. Výhodou elektronické 
přihlášky pro uchazeče bylo, že jim byla okamžitě potvrzena správnost a úplnost přihlášky a 
to, že jim ihned bylo sděleno registrační číslo a osobní kód ("PIN"), pod kterým byly později 
na internetu zveřejněny jejich testy a výsledek zkoušky. Těm uchazečům, kteří se přihlašovali 
jen klasickou (papírovou) přihláškou, byl osobní kód poprvé sdělen na pozvánce ke zkoušce.    

Při stanovení koncepce přijímací zkoušky v říjnu 2003 bylo rozhodnuto, aby test byl 
kombinací předem zveřejněných a uchazečům utajených otázek. Otázky ze všeobecného 
přehledu a z právní logiky měly být dány uchazečům předem a otázky z všeobecných 
předpokladů pro vysokoškolské studium měly zůstat utajeny. Tento přístup měl být 
kombinací možnosti cíleně se na část (cca 2/3 testu) připravit a zároveň v části testu (cca 1/3) 
prokázat určité schopnosti a pohotovost při vlastní zkoušce. Touto kombinací zveřejněných a 
utajených otázek PF UK zároveň reagovala na sílící kritiku modelu úplného zveřejnění všech 
otázek, který PF UK aplikovala od r. 2000. Kritika poukazovala zejména na to, že ke studiu 
jsou přijímáni především uchazeči, kteří jsou schopni se nazpaměť naučit velké kvantum 
faktů, aniž by věděli, proč právě daná odpověď je správná.  

Obdobně jako v roce 2000, 2001, 2002 a 2003 byl vypracován soubor cca 2200 otázek 
ze všeobecného přehledu a z právní logiky /vnitřně členěný do několika "košů"/. I když tento 
soubor nebyl zcela identický s obdobnými soubory otázek z předchozích let, není v silách PF 
UK vytvořit vždy zcela nový soubor takto velkého počtu vhodných otázek. Vytvořený soubor 
otázek byl od počátku května 2004 umístěn na internetu a rovněž vytištěn bez očíslování 
otázek a prodáván zájemcům ve vrátnici PF UK. V den zkoušek byla konkrétní kombinace 
otázek z tohoto souboru vylosována za účasti notáře. Tento postup sledoval - stejně jako v 
minulých letech - na jedné straně zveřejnění pro část testu všech v úvahu přicházejících 
otázek předem (a tím konkretizaci požadavků), aby byl vyloučen případný únik utajovaných 
informací (testů), a na druhé straně ponechával náhodě (losování) konkrétní kombinace 
otázek pro daný den a hodinu, čímž chtěl vyloučit byt' jen náznak možnosti ovlivnění a 
popřípadě prozrazení konkrétní skladby testu. 

Pro přípravu části testu (otázky na předpoklady pro vysokoškolské studium) PF UK 
hledala od podzimu 2003 externí, profesionální subjekt. I když bylo osloveno asi 10 v úvahu 
přicházejících odborných institucí, resp. odborníků, žádný nabídku neakceptoval. K dohodě 
mezi PF UK a externím subjektem, profesionálně se zabývajícím psychologií a testováním, 
došlo až v únoru 2004. Tento externí subjekt vytvořil na základě smlouvy a ve vlastní režii 
příslušný soubor otázek. Tento soubor byl PF UK dodán až do losování konkrétní kombinace 
otázek v testu, bezprostředně před zahájením vlastní přijímací zkoušky. Bohužel se již během 
průběhu přijímacích zkoušek a zejména v přezkumném řízení ukázalo, že právě tato část testu 
nebyla kvalitně připravena a způsobila potíže (chyba a nejednoznačnosti v zadání otázek). 
Tyto nedostatky PF UK řešila vždy ve prospěch uchazečů (uznání i alternativních odpovědí), 
což vedlo k přijetí většího počtu uchazečů, než PF UK původně zamýšlela. Vůči externímu 
subjektu PF UK uplatnila výraznou slevu za dodání nekvalitních testových otázek.  



 5

Otázky těch částí testu, které připravovala PF UK, byly podrobeny externí oponentuře 
– odborní pracovníci oslovených pracoviště UK a ČAV provedli oponenturu předložených 
otázek. Závěry oponentur PF UK zohlednila v konečné redakci otázek.  

V dubnu 2004 vydal děkan pokyn č. 2/2004 k provedení přijímacích zkoušek (v 
příloze), obsahující další důležité a podrobné informace o organizaci přijímacího řízení. Tento 
pokyn děkana byl každému uchazeči adresně zaslán spolu s pozvánkou na přijímací zkoušku 
v druhé polovině dubna 2004. 

Využití internetu pro zveřejnění otázek umožnilo elektronickou diskusi, čehož někteří 
uchazeči využili k upozornění na tiskové chyby. Fakulta rovněž registrovala poměrně 
rozsáhlou inzerci, nabízející na komerční bázi přípravu k přijímacím zkouškám na PF UK a 
vypracované odpovědi na zveřejněné otázky. Tomuto jevu se při popisovaném modelu zřejmě 
nedá účinně zabránit. Vypracovaná řešení testových otázek těchto soukromopodnikatelských 
aktivit však fakulta považovala za neautorizovaná a již předem se od nich distancovala. 
Zveřejnění souboru otázek rovněž vedlo k tomu, že někteří uchazeči měli snahu na fakultě 
konzultovat některé otázky a dožadovali se určitého bližšího vysvětlení, resp. potvrzení 
správnosti jejich názoru (řešení). I tento postup fakulta odmítala, kromě důvodů časových i 
pro porušení principu procesní rovnosti při přijímacím řízení. 

Přijímací zkoušky v řádném termínu se konaly ve dnech 14. až 16. 6. 2004 
(podrobnější údaje v příloze). Ti uchazeči, kterým trvalé, případně dlouhodobé zdravotní 
problémy bránily ve vypracování písemného testu, se na základě žádosti podrobili ústnímu 
pohovoru (10 uchazečů). Dne 25. června 2004 se konal náhradní termín přijímací zkoušky, na 
nějž byli pozváni ti uchazeči, kteří se řádně omluvili z termínu hlavního a důvod své neúčasti 
řádně doložili. Důvodem omluvy, v naprosto převažující většině, byly důvody zdravotní. I 
když PF UK výslovně vyžadovala lékařské potvrzení, že zdravotní důvody, znemožňující 
účast na řádném termínu přijímacích zkoušek, mají charakter pracovní neschopnosti, zdaleka 
ne všichni uchazeči tuto podmínku splnili. Vzhledem k problému se souběhem termínu 
přijímacích zkoušek s PF ZČU v Plzni byly žádosti o zařazení na náhradní termín posuzovány 
shovívavě. Přesto proděkan pro přijímací řízení některé, nejvíce sporné omluvy neuznal a 
uchazeče na náhradní termín nezařadil. Každý uchazeč, zařazený na náhradní termín, byl 
pozván písemně, seznam pozvaných byl pro kontrolu zveřejněn i na internetu. Na náhradní 
termín bylo pozváno 628 uchazečů. Nepřísluší PF UK vyjadřovat se k lékařské etice při 
vystavování potvrzení o zdravotních potížích uchazečů o studium. Počet nemocných mladých 
lidí - resp. vzorku mladých lidí (hlásících se na PF UK) - právě v době přijímacích zkoušek, je 
však zarážející.     

Vlastní organizace přijímacích zkoušek proběhla podle schválených rozhodnutí. 
Losování kombinace otázek prováděli členové AS PF UK prostřednictvím počítače s tím, že 
zdrojový kód programu pro losování byl pro kontrolu zveřejněn na internetu. Losování 
probíhalo za střídavé účasti dvou notářů; jejich výběr byl proveden na základě doporučení 
prezidenta notářské komory. Testy byly po odevzdání uchazeči uloženy do schránky. Ta byla 
před uchazeči uzavřena, opatřena přelepkou s podpisem vedoucího místnosti a proděkanem 
(nebo jím pověřeným učitelem) dopravena do prostor děkanátu, kde před notářem vedoucí 
místnosti osvědčil pravost svého podpisu na přelepce. Po otevření schránky byl zkontrolován 
počet uložených testů a poté, za dozoru notáře, byly testy, náhodně seřazené, razítkem 
opatřeny souvislou řadou čísel a oddělen titulní list s identifikačními údaji o uchazeči. Poté 
byly testy vyhodnoceny pomocí skeneru a počítače, aniž by opustily prostor děkanátu. Vlastní 
organizace přijímacích zkoušek v osmi místnostech na PF UK proběhla bez vážnějších 
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komplikací nebo rušivých momentů. Drobné závady (většinou nemožnost uchazeče prokázat 
hodnověrně totožnost) byly řešeny na místě. 

Určitým problémem při tradičně velmi vysokém počtu uchazečů o studium a takto 
pojatých zkouškách je však nutnost organizovat zkoušky v několika termínech. V roce 2004 
tak muselo být vytvořeno 10 termínů a tím 10 variant testu. Tak se stane, že jednotlivé 
varianty testu nejsou zcela srovnatelné co do obtížnosti, což někteří uchazeči označují až za 
nerovné podmínky zkoušek. Tato nařčení však fakulta odmítá jednak z důvodu subjektivního 
hodnocení (uchazeč může považovat otázku za „těžkou“ a jiný uchazeč může považovat tutéž 
otázku za „lehkou“ podle zcela subjektivních kritérií hodnocení) a jednak z toho důvodu, že 
otázky jsou losovány a je tedy ponecháno náhodě, jaká kombinace otázek bude pro daný 
termín vylosována. Fakulta tuto vylosovanou kombinaci nemůže ovlivnit. Přesto PF UK 
registruje tuto četnost termínů jako problém, který je potvrzen i statistickým srovnáním, a 
hledá jiná řešení organizace přijímacích zkoušek. 

Dalším problémem vlastních zkoušek je sama existence náhradního termínu, kdy 
uchazeči, kteří vykonají zkoušku až v náhradním termínu, mají delší čas na přípravu. V roce 
2004 se náhradní termín jevil problematickým i tím, že uchazeči v něm mohli být „ústním 
podáním“ více informováni o zaměření testu ze všeobecných předpokladů k 
vysokoškolskému studiu než uchazeči, kteří tento test vypracovávali v řádném termínu. PF 
UK však musí vycházet z premise, že omluvou z řádného termínu je především nemoc a 
během nemoci se není možné řádně připravovat; doba pro přípravu ke zkoušce se tak po dobu 
nemoci staví.  

Bezprostředně po přijímací zkoušce byly na internetu zveřejněny naskenované testy 
uchazečů a po náhradním termínu i jejich odpovědi a správná řešení. Každý uchazeč měl k 
těmto údajům přístup po zadání osobního kódu. Zároveň byla uchazečům dána lhůta, ve které 
mohli fakultu upozornit na chyby nebo nesrovnalosti. I když chybovost v naskenování nebyla 
velká, přesto se chyby vyskytly; na upozornění uchazečů PF UK reagovala opravou 
vyhodnocení testu ještě před rozhodnutím děkana.   

Ještě během přijímací zkoušky PF UK zjistila, že ve variantě testu 02 (pondělí 14. 6. 
2004 od 12,45 hod.) a 09 (středa 16. 6. 2004 od 17,00 hod.) byla vylosována otázka v testu 
z předpokladů pro vysokoškolské studium (koš numerické vztahy) s chybným zadáním 
(otázka se stejným zadáním byla vylosována dvakrát). Děkan proto danou otázku všem 
uchazečům z daných termínů anuloval, po sestavení pořadí všech uchazečů byl zjištěn bodový 
limit pro přijetí (114 bodů) a každému uchazeči z termínů 02 a 09 byl připočten bod za 
anulovanou otázku. S tímto postupem byli uchazeči seznámeni prostřednictvím internetu.      

Přijímací komise doporučila dne 30. 6. 2004 děkanovi k přijetí 617 uchazečů, kteří 
dosáhli nejlepšího bodového ohodnocení (134 – 114 bodů). Dále přijímací komise doporučila 
děkanovi k přijetí 7 uchazečů, absolventů mimořádného studia – kurzu celoživotního 
vzdělávání, kteří dosáhli 114 bodů (seznam uchazečů, absolventů mimořádného studia – 
kurzu celoživotního vzdělávání, byl veden odděleně, těmto uchazečům byly připočteny body 
za dosažené výsledky zkoušek v předmětném kurzu) a 5 uchazečů, kteří konali ústní přijímací 
zkoušku. Děkan předložené návrhy akceptoval a vydal příslušná rozhodnutí. Písemně 
vyhotovená rozhodnutí o přijetí resp. nepřijetí byla v první polovině července 2004 rozeslána 
všem uchazečům - účastníkům přijímací zkoušky.  
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V rámci přijímacího řízení bylo rovněž přijato ke studiu 6 uchazečů, kteří v minulosti 
již na PF UK studovali a bylo vyhověno jejich žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo 
jim  byl povolen přestup na PF UK z právnické fakulty jiné vysoké školy. Dále bylo do studia 
zařazeno 132 uchazečů, kteří byli na PF UK přijati rektorem UK v prosinci 2003 a studium 
přerušili.  

Všem uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušky v řádném i v náhradním termínu, 
bylo umožněno nahlédnout do jejich rozhodných materiálů v rozsahu stanoveném § 50 odst.6 
zákona o vysokých školách. Toto nahlédnutí bylo jednak prostřednictvím internetu (viz výše) 
a jednak 20. 7. 2004 bylo organizováno nahlížení v budově PF UK. Tohoto termínu využilo 
62 uchazečů. Byla jim předána xerokopie jejich testu včetně vyhodnocení a zadání otázek z 
předpokladů pro vysokoškolské studium (zadání testu ze všeobecného přehledu a z logiky si 
uchazeči mohli ponechat od přijímací zkoušky). I v roce 2004 bylo toto nahlížení (převzetí 
písemností) umožněno i zmocněncům uchazečů na základě ověřené plné moci. 

Mimořádného termínu přijímací zkoušky dne 2. 9. 2004 se zúčastnili za stejných 
podmínek jako při termínech v červnu 2004 3 uchazeči; bodovou hranici nutnou pro přijetí 
dosáhl 1 uchazeč. 

Proti rozhodnutí děkana o nepřijetí k prezenčnímu magisterskému studiu na PF UK 
podalo žádost o přezkoumání podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách 915 uchazečů, 
kteří konali zkoušky v řádném i náhradním termínu. 

  Během přezkumného řízení uznala PF UK některé námitky uchazečů za oprávněné a 
děkan změnil své původní rozhodnutí na „přijat“ u 161 uchazečů. Na doporučení expertů 
rektora UK dále PF UK uznala jako rovněž správné i některé odpovědi na otázky, kdy 
původní správná odpověď byla ponechána v platnosti a dále byly jako správné vyhodnoceny i 
odpovědi další.  

Šlo o tyto otázky: 

varianta 01 (14. 6. 2004 od 8,30) - předpoklady pro VŠ studium: č. 41, 42; 

varianta 02 (14. 6. 2004 od 12,45) - logika: č. 10 

- předpoklady pro VŠ studium: č. 1, 35, 41, 42;  

varianta 03 (14. 6. 2004 od 17,00)  - předpoklady pro VŠ studium: č. 39, 40, 41, 42; 

varianta 04 (15. 6. 2004 od 8,30) - předpoklady pro VŠ studium: č. 1, 41; 

varianta 05 (15. 6. 2004 od 12,45) - předpoklady pro VŠ studium: č. 40, 41; 

varianta 06 (15. 6. 2004 od 17,00) - předpoklady pro VŠ studium: č. 40, 41; 

varianta 07 (16. 6. 2004 od 8,30) - předpoklady pro VŠ studium: č. 1, 35, 40, 41, 42; 

varianta 08 (16. 6. 2004 od 12,45) - všeobecný přehled č. 5; 

- předpoklady pro VŠ studium: č. 1, 36, 40, 41, 42; 
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varianta 09 (16. 6. 2004 od 17,00) - předpoklady pro VŠ studium: č. 40, 41, 42; 

varianta 10 (25. 6. 2004)  - všeobecný přehled č. 7 

     - předpoklady pro VŠ studium: č. 1, 40, 41, 42; 

Na základě takto přehodnocených odpovědí u všech uchazečů bylo děkanem PF UK 
přijato počátkem září 2004 dalších 117 uchazečů, kteří dosáhli minimálně 114 bodů. 
Uchazečům, kteří ani po těchto opravách a přehodnocení nezískali alespoň 114 bodů, bylo 
ponecháno v platnosti původní rozhodnutí o nepřijetí, byť nově získaný počet bodů nemusel 
korespondovat s počtem dosažených bodů v den původního rozhodnutí děkana (30. 6. 2004). 

Všechny podklady uchazečů, kteří požádali o přezkoumání rozhodnutí, a kterým 
nebylo děkanem rozhodnutí změněno, byly předány k rozhodnutí rektorovi UK. Rektor UK 
rozhodoval o žádostech o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu dne 17. 9. 
2004. Všechna rozhodnutí děkana PF UK potvrdil. 

Při kontrole databáze bylo 27. 9. 2004 zjištěno, že došlo k chybě ve vyhodnocovacím 
programu. Po odstranění chyby byl proveden audit softweru na PF UK a paralelně byl 
vytvořen nový softwer i na počítačovém pracovišti UK. Na základě této kontroly a 
následných oprav bylo přijato ke studiu dalších 17 uchazečů (15 děkanem PF UK a 2 
rektorem UK).   

Dne 11. 10. 2004 rozhodl děkan na návrh přijímací komise o přijetí s prominutím 
přijímací zkoušky 15 uchazečů, kteří na fakultě již v minulosti studovali.  

 
 
2. Průběh studia 
 

Oproti akademickému roku 2003/2004, kdy  se do prvního ročníku zapsalo 1142 
studentů, došlo na počátku akademického roku 2004/ 2005 ke snížení počtu přijatých a poté i 
zapsaných studentů magisterského studijního programu. Do 1. ročníku bylo přijato 805 
studentů, z čehož bylo zapsáno 766 studentů (bez udání důvodu se nezapsalo   37 studentů, 2 
studenti oznámili před zápisem, že nemají zájem studovat). K tomuto počtu je nutno připočíst 
91 studentů, kteří se do prvního ročníku zapsali po přerušení (většinou se jednalo o studenty 
přijaté v uplynulém akademickém roce na základě přezkumného řízení). Do konce 
kalendářního roku 2004 přerušilo studium v prvním ročníku 12 studentů, 5 studentů oznámilo, 
že studia zanechalo  a 13 studentů podalo žádost o zápis do vyššího ročníku. 

 
Do druhého ročníku se zapsalo celkem 1053 studentů, což představuje nárůst o téměř 

200 studentů oproti předchozímu akademickému roku. Z předchozího 1. ročníku  ukončilo pro 
neprospěch studium 60 studentů, na vlastní  žádost studia zanechalo 16 studentů a 53 studentů 
studium přerušilo. 2 studenti přestoupili na jinou vysokou školu. 16 studentů studuje podle 
individuálního studijního plánu (ISP). 

 
Ve třetím ročníku studuje v akademickém roce 2004/2005 celkem 698 studentů  

(v uplynulém roce 870 studentů), přičemž z předchozího 2. ročníku ukončilo pro neprospěch 
38 studentů, na vlastní  žádost studia zanechali 2 studenti a ročník opakuje 67 studentů. 
Studium  přerušilo 47 studentů.  Podle ISP studuje 3. ročník 17 studentů.  
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 Na počátku akademického roku 2004/2005 se zapsalo do 4. ročníku  534 studentů. 
Z předchozího 3. ročníku ukončilo pro neprospěch studium 94 studentů, na vlastní  žádost  
studia zanechali  3 studenti a  13 studentů přestoupilo do vyššího ročníku.  3 ročník opakuje 
142 studentů a studium přerušilo 107 studentů. 10 studentů přestoupilo na jinou vysokou 
školu.  Podle ISP studuje 71 studentů (zejména vzhledem k jejich účasti na programu 
Erasmus/Sokrates a studiu v zahraničí). 
 
 V 5. ročníku je zapsáno 426 studentů. Z předchozího 4. ročníku ukončilo pro 
neprospěch 6 studentů, na vlastní žádost studia zanechali 3 studenti. Ročník opakuje 19 
studentů, 26 studentů studium přerušilo a podle  ISP  studuje 38 studentů. 
 
 Z blokového systému magisterského studijního programu, jehož poslední běh III. 
bloku skončil k 1. říjnu 2001, v současnosti ještě nemá splněny povinnosti státní závěrečné 
zkoušky či diplomové práce  5 studentů. 
 
 V roce 2004 úspěšně absolvovalo celkem  418 studentů magisterského studia.  
 
 V červnu 2004 byly vědeckou radou fakulty schváleny další úpravy ve výběrových 
předmětech pro akademický rok 2004/2005. Jednalo se o zavedení například výběrových 
předmětů Bankovní právo, Harmonizace práva v EU. Ochrana občanských a lidských práv, 
Právo a bezpečnost státu, Pojetí osoby v evropské filozofii a lidská práva,  Legal Advocacy: 
Preparation and Presentation of an International Law Moot Court Case,  Europeizace trestního 
práva, Vývoj československého práva v letech 1948-1989, Latina pro právníky či    
Einführung in das Schweizerische Verfassungs- und Verwaltungsrecht. 
 

 Formou volitelného předmětu byl na  základě dohody s  Městským soudem v Praze a 
Soudcovskou unií uskutečněn první běh  dvousemestrální  praxe studentů na obvodních 
soudech v Praze. Pro velký zájem studentů byl původní počet 36 studentů navýšen celkem na 
47 studentů. V tomto roce byla praxe umožněna pro 40 studentů. 

 
Na základě novely Studijního a zkušebního řádu Právnické fakulty došlo k zavedení 

losování otázek u státních zkoušek a u ústních zkoušek předmětů povinného základu a 
předmětů výběrových. Otázky, které mají být losovány, se zveřejňují ve lhůtě tří měsíců před 
termínem konání příslušných zkoušek.   

 
  V uplynulém roce bylo  v magisterském studijním programu dokončeno  zavádění 
elektronického zápisu na semináře, výběrové předměty a zkoušky jako jedné ze složek 
Informačního systému fakulty ve studijní oblasti. Tato otázka byla spojena i s vypracováním 
otázek zvláštní komisí tvořenou proděkanem pro magisterský studijní program a zástupci 
senátu pro elektronickou podobu hodnocení výuky studenty, které bude probíhat dvakrát 
ročně vždy ve vztahu k příslušnému semestru studia.  
 
 Významným úkolem ve studijní oblasti bylo i zajištění výběru poplatků za studium 
delší než šest let a za studium v dalším studijním programu. Vzhledem k tomu, že uvedené 
poplatky, stanovené na základě výpočtu ministerstva školství, jsou příjmem pro stipendijní 
fond univerzity, je možno tyto poplatky prominout pouze ze zvlášť závažných důvodů (např. 
studium v zahraničí, závažné sociální či zdravotní důvody), a to na základě žádosti a ve 
lhůtách stanovených rektorem UK.  V roce 2004 se jednalo celkem o 517 studentů, kteří měli 
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povinnost zaplatit za delší studium a 208 studentů bylo povinno platit za studium dalšího 
studijního programu.  
 
 V roce 2004 byly v únoru slavnostně uděleny první ceny nejlepším studentům 
posledního ročníku magisterského studijního programu Nadací PENTA a to ve výši 50. 000 
Kč. Cenu získali tři studenti Právnické fakulty – Barbara Havelková, Tomáš Nevečeřal a 
Zuzana Valoušková. S Nadací PENTA byla uzavřena smlouva i na pro následující období, 
 a to vždy až pro tři studenty, kteří splní podmínky výborného prospěchu (průměr do 1,2) a 
prokáží další  mimořádné vědecké, studijní či sportovní aktivity.  
  
 
3. Studium na základě novely zák. o vysokých školách 
 
 V říjnu 2004 byl zahájen  čtvrtý běh tzv. mimořádného studia ve smyslu novely 
zákona o vysokých školách, a to pro 72  účastníků. Kurz probíhá mimo výuku řádného 
magisterského programu v pátek a v sobotu. Jeho obsahem jsou identické studijní povinnosti 
studentů prvního ročníku. Po dosažení průměru do 1,5 respektive do 2,00 bez reprobací se 
účastníkům kurzu po splnění dalších předepsaných testů z římského práva, českých a 
československých právních dějin, teorie práva a teorie národního hospodářství přiznává 
bonifikace pro přijímací řízení ve výši 6 respektive 3 body. Účastníci kurzu mohou být na 
fakultu přijati jen v rámci řádného přijímacího řízení. 
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Přílohy k oddílu magisterský studijní program 
 
 
Příloha č. 1 
 

Zásady přijímacího řízení magisterského studijního programu schválené  
Usnesením akademického senátu PF UK ze dne 2. 10. 2003: 

 
AS PF UK schvaluje podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu PF UK tyto další podmínky 

pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu pro akademický rok 2004/2005 (§ 49 
odst. 1 zákona o vysokých školách): 
 
A. Termíny zkoušek: řádné – od pondělí 14. 6. 2004 (délka podle počtu přihlášených) 

náhradní – pátek 25. 6. 2004 
 
B.  Požadavky na uchazeče:  
 
 a) Všeobecný přehled: 
       aa) prověření všeobecných znalostí (zejména historie, politický zeměpis, základní 

pojmy z ekonomie, kultura, význam cizích slov), 
ab) prověření orientace ve struktuře a terminologii vybraných zákonů – zejména 

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zákon o vysokých školách a 
hlavní kodexy – zejména občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon, 
zákoník práce, zákon o obcích, zákon o krajích. 

b) Logika: 
        Prověření schopností logického myšlení (negace, sylogismy, pravdivost výroku,     
        formální logika). 

     c) Prověření všeobecných předpokladů studia na vysoké škole (zejména verbální,    
              numerické, symbolické, analytické myšlení, prostorová představivost, úsudky). 
 
 Otázky ze všeobecného přehledu a z logiky budou zveřejněny minimálně 28 dnů před 
termínem zkoušek prostřednictvím internetu a budou prodávány i v tištěné podobě v budově 
právnické fakulty. 
 
C. Organizace přijímacích zkoušek a hodnocení uchazečů: 
 
 Zkouška bude organizována jako jednokolová formou písemného testu, složeného ze tří 
částí: všeobecný přehled, logika, všeobecné předpoklady studia. V rámci jednotlivých částí 
testu jsou možné pro účely proporcionálnějšího výběru otázek a hodnocení „koše“. Konkrétní 
otázky ze všeobecného přehledu a z logiky budou vylosovány bezprostředně před zahájením 
zkoušky, otázky ze všeobecných předpokladů studia připraví a bezprostředně před zkouškou 
dodá externí organizace. 

  Odpovědi na jednotlivé otázky budou vyhodnoceny přidělením bodů. 
  Celkově bude test sestaven tak, aby z maximálně dosažitelného počtu bodů 
připadlo v zásadě na: 
a) všeobecný přehled cca 1/3 bodů, 
b) logiku cca 1/3 bodů, 
c) všeobecné předpoklady studia cca 1/3 bodů. 

  V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity (s vyznamenáním) – cca 5% 
z maximálně dosažitelného počtu bodů a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky  z cizích 
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jazyků (od úrovně 2 včetně) – cca 5% z maximálně dosažitelného počtu bodů. Státní a 
mezinárodně uznávané zkoušky budou zohledněny z angličtiny, francouzštiny, italštiny, 
němčiny, ruštiny a španělštiny u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, 
nikoliv mateřským. 
 
 Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé 
průkazů ZTP a ZZTP) může děkan na základě individuální žádosti povolit vykonání přijímací 
zkoušky ústní formou. 
 
 Každý uchazeč bude hodnocen přidělením bodů, které získá za test ze všeobecného 
přehledu, z logiky a ze všeobecných předpokladů studia. Vyhodnocení testu bude anonymní. 
K takto dosaženému počtu bodů budou připočteny body za maturitní zkoušku a zkoušku 
z cizího jazyka. Podle počtu dosažených bodů bude sestaveno pořadí všech uchazečů. 
 
 Ke zveřejnění dosaženého počtu bodů prostřednictvím internetu bude každému uchazeči 
se zaslanou pozvánkou na zkoušku přidělen individuální kód („PIN“). 

 
D. Počet přijatých (bez přezkumného řízení): 
 
 600 plus x (každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 600. 
místě) plus ti účastníci organizovaného mimořádného studia (kurzu celoživotního vzdělávání 
– CŽV), kteří na základě výsledků přijímacího řízení a bodové bonifikace za studijní výsledky 
v tomto kurzu dosáhnou minimálně stejného počtu bodů jako 600. uchazeč z pořadí podle 
výsledků v přijímacím řízení (pro tyto uchazeče bude veden zvláštní seznam). 
 
 Nedosáhl-li by takto určený počet přijatých uchazečů počtu 630, může děkan snížit 
bodovou hranici pro přijetí až o 2 body.  
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Příloha č. 2 
 
 

Informace o přijímacím řízení k prezenčnímu studiu v magisterském studijním 
programu právo a právní věda oboru právo pro akademický rok 2004/2005 

 
 

 Přijímací řízení k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu právo a 
právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) pro akademický rok 
2004/2005 se uskuteční podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a 
Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy (příloha č. 5 ke Statutu UK). Uchazeči budou 
přijati výlučně na základě výsledku přijímací zkoušky. Distanční ani kombinované studium 
v současné době na PF UK není organizováno. 

 Přijímací zkouška bude jednokolová a bude mít pouze písemnou formu (test). 
Prověřovat bude znalosti všeobecného přehledu (zejména historie, politický zeměpis, 
základní pojmy ekonomie, kultura, význam cizích slov a základní znalost terminologie 
z vybraných zákonů – zejm. Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon o vysokých 
školách, občanský a obchodní zákoník, zákoník práce, trestní zákon, zákon o obcích, zákon o 
krajích), předpoklady logického myšlení (negace, sylogismy, pravdivost výroku, formální 
logika) a všeobecné předpoklady studia na vysoké škole (zejména verbální, numerické, 
symbolické, analytické myšlení, prostorová představivost, úsudky). Všechny tři části testu 
mohou být rozděleny do několika „košů“. Odpovědi budou bodově ohodnoceny, přičemž 
způsob bodování může být v jednotlivých „koších“ rozdílný. Z maximálně dosažitelného 
počtu bodů připadne cca 1/3 na otázky ze všeobecného přehledu, cca 1/3 na otázky z logiky a 
cca 1/3 na otázky ze všeobecných předpokladů studia.  
 
 Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé 
průkazu ZTP a ZZTP) může děkan PF UK na základě individuální žádosti povolit vykonání 
přijímací zkoušky ústní formou. Uchazeč takovou doloženou žádost musí připojit k přihlášce. 
 
 Do výsledků přijímacích zkoušek budou započteny výsledky maturity – za 
prospěch s vyznamenáním na jakékoliv střední škole bude uchazeči připočteno cca 5% bodů 
z maximálně dosažitelného počtu bodů z testu. Takto budou připočteny body za maturitu 
konanou i kdykoliv v minulosti (není omezeno maturitou ve šk. r. 2003/2004); maturita 
konaná v cizině (kromě Slovenské republiky) musí být nostrifikována. Chce-li uchazeč 
maturující v cizině (kromě Slovenské republiky) uplatnit připočtení bodů za výsledky 
maturity, musí předložit úřední překlad svého maturitního vysvědčení včetně klasifikační 
stupnice do českého jazyka. 
 
 Do výsledků přijímacích zkoušek budou započteny i státní nebo mezinárodně 
uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně 2 včetně). Cca 5% bodů z maximálně 
dosažitelného počtu bodů z testu bude uchazeči připočteno za složenou zkoušku konanou i 
kdykoliv v minulosti, prokáže-li se příslušným certifikátem o složení zkoušky z angličtiny, 
francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Body za zkoušku z cizího jazyka 
budou připočteny jen těm uchazečům, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv 
mateřským.    
 
 Do studia budou přijati uchazeči, kteří se podle počtu získaných bodů umístí na 
1. až 600. místě a dále všichni, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč na 
místě 600.  
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Pro absolventy kurzu celoživotního vzdělávání (CŽV) podle § 60 zákona č. 147/2001 
Sb., který je na právnické fakultě organizován od ak. roku 2001/2002, bude veden oddělený 
seznam. Přijati budou ti absolventi CŽV, kteří splní stejné podmínky – dosáhnou alespoň 
minimálního počtu bodů (včetně započtení bonifikačních bodů podle výsledků zkoušek 
v kurzu CŽV podle zvláštní smlouvy) jako 600. uchazeč ze seznamu mimo účastníky tohoto 
kurzu. 

 
Podrobné informace o přijímacím řízení zašle PF UK všem řádně přihlášeným 

uchazečům o studium zároveň s pozvánkou k přijímací zkoušce nejpozději 6 týdnů před 
jejím konáním. Na pozvánce bude uveden osobní kód uchazeče („PIN“), pod kterým se 
budou uchazeči moci seznámit prostřednictvím internetu se svým hodnocením. 

 
Nejpozději 5 týdnů před konáním přijímací zkoušky bude prostřednictvím internetu 

(www.pfr.cuni.cz) zveřejněn soubor otázek (zadání) ze všeobecného přehledu a z logiky; tyto 
otázky (zadání) budou rovněž ke koupi v tištěné podobě v budově PF UK. Otázky (zadání) ze 
všeobecných předpokladů studia zveřejněny nebudou. Soubor otázek (zadání) pro minulé 
přijímací zkoušky je možné zakoupit během celého roku ve vrátnici PF UK v Praze (cena 
450, - Kč). 

 
Přijímací zkoušky na PF UK jsou plánovány v týdnu od 14. 6. 2004 (řádné 

termíny). Počet dnů, v nichž se budou zkoušky konat, je odvislý od počtu přihlášených 
uchazečů. Uchazeči budou ke zkoušce zváni v abecedním pořadí. Vzhledem k velkému počtu 
uchazečů konajících každoročně přijímací zkoušky, jsou termín a místnost konání zkoušky 
uvedené na pozvánce závazné a nelze je měnit. Uchazečům, kteří se z vážných důvodů 
nebudou moci zkoušek zúčastnit v řádném termínu (zejm. z důvodu nemoci, jež bude mít 
charakter pracovní neschopnosti) a tento důvod řádně doloží, včas se omluví a požádají o 
zařazení na náhradní termín, může děkan povolit konat zkoušku v náhradním termínu 
(předpokládán je 25. 6. 2004). O povolení tohoto náhradního termínu budou uchazeči 
vyrozuměni. Další termín již vyhlašován nebude. Individuálně se budou řešit pouze žádosti 
uchazečů – státních občanů ČR, kteří maturují v cizině po 24. 6. 2004.   

 
Konkrétní soubor otázek pro daný den a hodinu zkoušky bude za účasti notáře 

vylosován ze souboru otázek k přijímací zkoušce bezprostředně před zahájením vlastní 
zkoušky. 

 
Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2004/2005 přijímá studijní oddělení PF 

UK na předepsaném tiskopise („Přihláška ke studiu na vysoké škole na akademický rok …. 
v České republice“ – vydává SEVT, nebo na formuláři přihlášky, kterou má PF UK jako 
vlastní tiskopis - tiskopis je k dostání ve vrátnici PF UK; jako zúčtovatelný materiál se 
nezasílá) nebo v elektronické podobě (podrobnosti budou sděleny prostřednictvím internetu 
na www.prf.cuni.cz) do 29. 2. 2004 (v případě zaslání přihlášky poštou rozhoduje datum 
podacího razítka). Později podané přihlášky nebudou přijaty. PF UK přijme jako řádnou 
přihlášku pouze takovou, která bude úplně vyplněna a ke které bude přiložen kontrolní 
útržek, dokládající zaplacení částky 545,- Kč. Tato částka je určena na úhradu nákladů 
spojených s přijímacím řízením a musí být uchazečem poukázána na účet PF UK, poštovní 
poukázkou typu A. Číslo účtu: 0000868986130237/0100, kód banky: 0100, konst. symbol: 
379, variabilní symbol: 100, specifický symbol: rodné číslo uchazeče. Adresa majitele účtu: 
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1. (Platba 
v ČR pouze složenkou zaplacenou na poště, platba mimo ČR pouze bankovním převodem). 
Zaslané částky PF UK nevrací ani v případě, že se uchazeč přijímací zkoušky nezúčastní. 
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PF UK nebude na přihlášce pro akademický rok 2004/2005 vyžadovat potvrzení 
lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče k vysokoškolskému právnickému studiu. Uchazeč 
může sám zvážit, zda v příslušné kolonce přihlášky (potvrzení lékaře…) sdělí PF UK lékařem 
potvrzené informace o svém zdravotním stavu (zejména podmiňující různá omezení). 
Nebude-li tato kolonka vyplněna, bude PF UK vycházet z toho, že uchazeč žádná zdravotní 
omezení nemá a k pozdějším odvolávkám uchazeče na zdravotní omezení nemusí přihlížet. 

 
Uchazeči narození v r. 1972 – 1986 musí na přihlášce vyplnit IZO absolvované nebo 

studované střední školy (neuvádí se nástavbové studium). 
 

V Praze 14. 10. 2003 
 
       Doc. JUDr. Vladimír  K i n d l        
          děkan PF UK 
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Příloha č. 3 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PRÁVNICKÁ FAKULTA 
ÚVODNÍ INFORMACE 2004/2005 

 
POKYN DĚKANA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

Č. 2/2004, K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO 
STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2004/2005. 

 
Vážení uchazeči o studium 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 
Možnost konání přijímacích zkoušek na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen PF UK) vyplývá z obecně závazných právních předpisů (Listina základních práv a 
svobod a zákon o vysokých školách) a z vnitřního předpisu vysokoškolské samosprávy (Řád 
přijímacího řízení - příloha č. 5 Statutu UK v Praze). Zaměření přijímacích zkoušek na PF UK 
stanovil Akademický senát PF UK svým usnesením z 2. října 2003 a konkrétní organizace 
přijímacích zkoušek je dána rozhodnutími rektora UK (opatření rektora UK č. 15/2003) a 
pokynu děkana PF UK. Postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na 
vysokou školu jsou předepsány vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 
343/2002 Sb. 

 
Akademický senát PF UK stanovil, že pro akademický rok 2004/2005 bude přijímací 

zkouška jednokolová - formou písemného testu, který má prověřit znalosti uchazečů ze 
všeobecného přehledu, předpoklady jejich právního logického myšlení a všeobecné 
předpoklady k vysokoškolskému studiu. Příslušné usnesení akademického senátu PF UK z 2. 
10. 2003 je v příloze č. 1 tohoto pokynu.  

 
Do celkového hodnocení uchazeče se v letošním roce vedle výsledků přijímací zkoušky 

(testu) započítají i výsledky maturitní zkoušky a státní nebo mezinárodně uznávané 
zkoušky z cizího jazyka.  

 
Maturitní zkouška 
 
Uchazeči, který dosáhl u maturitní zkoušky (na jakékoliv střední škole) prospěchu s 

vyznamenáním, bude připočteno 6 bodů. K tomu je nutné, aby uchazeč při prezenci před 
přijímací zkouškou odevzdal úředně (notářem nebo obecním úřadem) ověřenou kopii 
maturitního vysvědčení. Body se přiznávají za maturitní zkoušku složenou na střední škole 
v  České republice a Slovenské republice. V případě složení maturitní zkoušky v cizině (s 
výjimkou SR), je třeba předložit doložku nostrifikace, potvrzující dosažené vzdělání v cizině 
za rovnocenné s maturitní zkouškou v ČR (ČSFR) a klasifikační stupně odpovídající 
hodnocení s vyznamenáním v ČR (ČSFR). Maturoval-li uchazeč vícekrát, započtou se mu 
body za nejlepší doložený výsledek. 
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Zkoušky z cizích jazyků 
 
Seznam státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka je od října 2003 

zveřejněn na internetu (www.prf.cuni.cz). Těm uchazečům, kteří při prezenci odevzdají 
úředně (notářem nebo obecním úřadem) ověřený certifikát o absolvování takové zkoušky 
(od úrovně 2 včetně) z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny, 
bude připočteno 6 bodů. Tyto body nelze uznat, jestliže by jazyk, v němž uchazeč vykonal 
státní nebo mezinárodně uznanou zkoušku, byl mateřským jazykem uchazeče (pokud by např. 
občan ruské národnosti předložil certifikát o úspěšném absolvování státní zkoušky z ruského 
jazyka, body mu připočteny nebudou).  Měl-li by uchazeč úspěšně složeno více státních nebo 
mezinárodně uznaných zkoušek z několika cizích jazyků, lze 6 bodů připočíst pouze 
jedenkrát.    

 
Pro akademický rok 2004/2005 evidovala PF UK k 7. 4. 2004 5701 přihlášek 

k magisterskému studijnímu programu. Podle rozhodnutí Akademického senátu PF UK z 2. 
10. 2003 má být pro následující akademický rok přijato 600 + x uchazečů (600 a každý 
další, který bude mít stejný počet bodů jako 600. v celkovém pořadí sestaveném podle počtu 
dosažených bodů). Uchazeči se stejným počtem bodů jsou uváděni v abecedním pořadí. 
Poměr přijatých a nepřijatých uchazečů je dán počtem přihlášek a možnostmi PF UK. 

 
Uchazeči, kteří na základě zvláštní smlouvy absolvovali od akademického roku 

2001/2002 kurz celoživotního vzdělávání na PF UK (jen účastníci přijímacího řízení v letech 
2001, 2002 a 2003) a podle dosažených studijních výsledků mají nárok na přiznání určitých 
bonifikačních bodů při přijímacím řízení, nebudou zařazeni do pořadníku, který určuje počet 
bodů potřebných k přijetí. Z těchto uchazečů bude přijat každý, který dosáhne stejného nebo 
vyššího celkového počtu získaných bodů (test + event. maturitní vysvědčení + event. zkouška 
z cizího jazyka + bonifikace za dosažené studijní výsledky v kurzu CŽV) jako 600. uchazeč 
v pořadníku.  

 
Všechny otázky ze všeobecného přehledu a právní logiky pro letošní přijímací 

zkoušku (písemný test) budou zveřejněny na webové stránce PF UK 
(www.prf.cuni.cz) v pondělí 3. 5. 2004 v 10,00 hod. (a budou tam ponechány 
minimálně do skončení přijímacích zkoušek). Pro zájemce, kteří nevyužijí zveřejnění otázek 
na internetu, budou otázky od 4. května 2004 v prodeji v tištěné podobě ve vrátnici PF UK 
(nám. Curieových 7, Praha 1) za cenu 450,- Kč (na dobírku nebudou zasílány). Zadání 
(otázky) z všeobecných předpokladů pro vysokoškolské studium předem zveřejněna 
nebudou. 

 
Zvládnutí zadaných otázek, resp. odpovědí na ně, je předpokladem a podmínkou pro 

přijetí. Soubor zadání (otázek) ze všeobecného přehledu i z právní logiky projde věcnou i 
jazykovou kontrolou, která má minimalizovat technické chyby při zveřejnění, resp. tisku. 
Pokud by přesto uchazeč ve zveřejněném souboru našel věcnou nebo jazykovou chybu, může 
na ni fakultu upozornit elektronicky i písemně (viz dále), pokud by obdržel vadný výtisk, 
bude mu fakultou na jeho žádost neprodleně vyměněn. 

 
PF UK předem nezveřejňuje správné odpovědi na otázky (zadání). Správné odpovědi 

bude PF UK autorizovat až v den konání zkoušky. Při odpovědi na otázky ze všeobecného 
přehledu vycházejí autoři otázek z publikovaných poznatků (údajů) ve stavu k 29. 2. 2004, 
resp. u otázek ze základů právního řádu  pak ve stavu k 31. 12. 2003 (publikace ve Sbírce 
zákonů). Zadání otázek (návětí) není zamýšleno jako záměrně klamavé. Pokud se na 
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veřejnosti objeví odpovědi z jakýchkoliv jiných zdrojů, jsou pro přijímací řízeni irelevantní, 
PF UK se od nich předem distancuje a věcně se k nim nebude jakkoliv vyjadřovat. Stejně tak 
PF UK nebude poskytovat žádné individuální ani hromadné konzultace ohledně řešení 
jednotlivých otázek. 

 
PF UK zváží případné připomínky, resp. upozornění na jazykové, gramatické, ale 

i věcné chyby nebo nejasnosti, na které ji uchazeči o studium písemně nebo prostřednictvím 
internetu upozorní. Nemůže však uchazečům individuálně odpovídat nebo s nimi 
polemizovat zejména z důvodů kapacitních, ale i z důvodu zachování principu rovnosti řízení 
pro všechny uchazeče. Na připomínky, které uzná za oprávněné, bude PF UK reagovat 
opravou textu otázky v elektronické podobě (na internetu), což bude transparentně 
označeno. Pokud by se stalo, že by případná chyba v zadání (otázce) byla objevena až při 
vlastní zkoušce (psaní testu), budou na ni uchazeči upozorněni i během zkoušky. V tomto 
případě by PF UK takové upozornění nepovažovala za přerušení zkoušky ve smyslu Řádu 
přijímacího řízení a čas k vypracování testu by byl přiměřeně prodloužen. 

 
Spolu s těmito pokyny dostáváte pozvánku k přijímací zkoušce. Stanovené datum, 

hodinu i místnost zkoušky je nutné dodržet. Pokud by se některý uchazeč nemohl ze 
zdravotních důvodů (invalidita) podrobit písemné zkoušce, může bezodkladně požádat děkana 
PF UK o umožnění ústní zkoušky. K žádosti přiloží potvrzení lékaře, popř. rozhodnutí správy 
sociálního zabezpečení o přiznání ZTP. Vyhoví-li děkan takové žádosti, bude uchazeč 
vyzkoušen v termínu, na který byl pozván, ústní formou v přiměřeném rozsahu zveřejněných 
otázek. Uchazeči, kteří se z  velmi vážných, zejména lékařsky doložených zdravotních 
důvodů, jež budou mít charakter pracovní neschopnosti, nebudou moci ke zkoušce ve 
stanoveném termínu dostavit a nejpozději v den konání zkoušky svou neúčast řádně omluví, 
doloží a zároveň požádají o zařazení na náhradní termín (je možné i faxovat na č. 
221005207), budou, v případě, že jejich omluvu PF UK uzná, písemně pozváni na náhradní 
termín, který je stanoven na pátek 25. června 2004. Omluvou není účast na přijímací zkoušce 
na jiné VŠ, dovolená, služební cesta nebo jiné pracovní důvody, ale ani lékařské vyšetření, 
jehož povaha není nezbytně nutná právě v den konání přijímací zkoušky. Studijní oddělení PF 
UK zveřejní pro kontrolu a případná řešení nesrovnalostí nejpozději den před náhradním 
termínem (čtvrtek 24. června 2004 do 13 hod.) na úřední desce děkanátu a na internetu 
seznam uchazečů zařazených na náhradní termín 25. 6. 2004. Další náhradní termín již 
organizován nebude. Termín 2. září 2004 je určen pouze pro uchazeče, kteří ve školním roce 
2003/2004 skládají maturitní zkoušku v zahraničí po 25. červnu 2004. 

 
Uchazeč po prezenci, po zaujetí místa a po zahájení zkoušky vedoucím místnosti, obdrží 

zadání testu z všeobecných předpokladů pro vysokoškolské studium. Na jeho vypracování 
bude mít 25 minut čistého času, poté bude zadání testu od všech uchazečů vybráno a budou 
rozdána zadání testu z všeobecného přehledu a z právní logiky. Na vypracování těchto testů 
budou mít uchazeči 40 minut čistého času. Po uplynutí vymezené doby budou od všech 
uchazečů vybrány odpovědi (zadání testu z všeobecného přehledu a z právní logiky si mohou 
uchazeči ponechat).  

 
Zadání testu z všeobecného přehledu a z právní logiky bude obsahově zcela identické s 

předem zveřejněnými zadáními (otázkami). Oproti zveřejněným zadáním (otázkám) však 
může být změněno pořadí variant odpovědí.  

 
Soubory zadání (otázek) z všeobecných předpokladů pro vysokoškolské studium 

dodá na PF UK před přijímací zkouškou externí organizace, která test připravila. Soubory 
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zadání (otázek) ze všeobecného přehledu a z právní logiky budou za dozoru notáře 
vylosovány v místnosti děkanátu pomocí elektronického losovacího zařízení 
bezprostředně před zahájením zkoušky (testu). Pro každý termín zkoušky (i pro náhradní) 
budou otázky losovány ze všech možností (jednou vylosované otázky nebudou vyřazovány). 
Zdrojový kód programu, pomocí kterého se losování uskuteční, bude pro kontrolu zveřejněn 
na internetové stránce PF UK – informace o přijímacím řízení 2004. Losování otázek je 
veřejné, PF UK umožní zainteresované veřejnosti účast na losování (místnost č. 117); o 
provedeném losování vyhotoví přítomný notář zápis. 

 
Test bude obsahovat celkem 60 zadání (otázek) - 40 z všeobecných předpokladů pro 

vysokoškolské studium, 10 ze všeobecného přehledu a 10 z logiky. Celý test je koncipován 
tak, že na jednu otázku může být i více správných odpovědí nebo nemusí být správná 
žádná z nabízených variant. Při odpovědích je nezbytně nutné zachovat pořadí zadání 
(otázek).  

 
Všeobecný přehled je pro účely vyváženějších proporcí jednotlivých variant testu 

rozdělen do šesti „košů“, každé zadání (otázka) vyžaduje 4 odpovědi. 2 otázky „I. koše“ 
budou vylosovány ze základních znalostí (orientace) hlavních právních předpisů, 2 otázky „II. 
koše“ budou vylosovány ze základů právní terminologie, 3 otázky "III. koše" budou 
vylosovány ze všeobecného přehledu dějin, 1 otázka "IV. koše" bude vylosována ze 
zeměpisu, 1 otázka "V. koše" bude vylosována z literatury a 1 otázka "VI. koše" bude 
vylosována z ekonomie Všechny otázky budou hodnoceny stejně: za správnou odpověď 1 
bod, za špatnou nebo žádnou odpověď 0 bodů. Za jedno zadání (otázku) tak uchazeč může 
získat 4 body. Ze všeobecného přehledu je tak možné celkově získat až 40 bodů. 

 
Logika je rozdělena do čtyř „košů“, každé zadání (otázka) vyžaduje 4 odpovědi. Z „I. 

koše“ (negace) budou vylosována 2 zadání (otázky), z „II. koše“ (sylogismy) budou 
vylosována 2 zadání (otázky), z „III. koše“ (pravdivost výroku) budou vylosována 4 zadání 
(otázky) a ze „IV. koše“ (formální logika) budou vylosována 2 zadání (otázky). Každá 
odpověď bude vyhodnocena (správně 1 bod, nijak nebo špatně 0 bodů). Pro zisk bodů za 
zadání (daný řádek) je však nutné, aby uchazeč odpověděl správně na všechny otázky daného 
zadání (nesprávná odpověď byť na jednu otázku v daném zadání znamená, že uchazeč bude 
hodnocen 0 body. (Příklad: odpověď uchazeče na zadání (řádek): a) ANO = 1, b) NE = 0, c) 
NE = 0, d) ANO = 1; správná odpověď: 1101; vyhodnocení zadání (řádku) jako celku: 0 
bodů – odpověď jako celek nebyla perfektní, uchazeč udělal v odpovědi ad b) chybu).  Za 
jedno zadání (otázku) tak uchazeč může získat 4 body (jiný počet bodů než 4 nebo 0 není 
možné získat). Z logiky je tak možné získat celkově až 40 bodů.  

 
Test z všeobecných předpokladů pro vysokoškolské studium je rozdělen do tří „košů“ 

(pojmové, numerické a konfigurační vztahy). Ke způsobu odpovědí dostanou uchazeči 
bezprostředně před zkouškou písemnou instrukci. Z všeobecných předpokladů pro 
vysokoškolské studium je možné získat až 40 bodů. 

 
Celkově je možné získat z přijímacího testu až 120 bodů, s bodovým ohodnocením 

maturity a zkoušky z cizího jazyka až 132 bodů. Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání 
v ak. r. 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004  na základě zvláštní smlouvy mohou podle 
dosažených studijních výsledků získat dalších až  6 „bonifikačních“ bodů, tedy celkem až 138 
bodů. 
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Na vypracování testu je stanoveno 65 minut čistého času. Uchazeči budou vpisovat 
správné odpovědi do příslušné rubriky v tabulce, kterou obdrží u prezence zároveň 
s identifikačním listem. Budou-li danou variantu považovat za správnou, vyplní „1“, budou-li 
danou variantu považovat za nesprávnou vyplní „0“. Pokud by uchazeč ponechal rubriku 
prázdnou, bude daná odpověď vyhodnocena jako špatná. Nad rámec nabízených možností 
uchazeč nic nedoplňuje, neboť skener, pomocí kterého probíhá vyhodnocení testů, mimo čtecí 
zónu není schopen číst. Je ve vlastním zájmu uchazečů, aby dodrželi pokyny pro vyplnění 
tabulky (tenký černý fix, např. Centropen 0,3 liner) včetně typu písma podle předtištěného 
vzoru. Stejně tak podle předtištěného vzoru nebo podle pokynu pedagogického dozoru 
v místnosti může uchazeč změnit volbu odpovědi. Oprava se provádí tak, že na daném řádku 
uchazeč napíše nový znak, kterým nahradí znak škrtnutý v předtištěné tabulce. Novým 
znakem se nahradí znak přeškrtnutý v pořadí zleva doprava. /Příklad: původní odpověď 
uchazeče: a) 1, b) 0, c) 1, d) 0. Uchazeč znak ad c) „1“ přeškrtne a na konci téhož řádku – 
mimo předtištěné okénko pro odpověď – napíše znak „0“. Při vyhodnocení testu bude 
přečteno: a) 1, b) 0, c) 0, d) 0/. Při více opravách je vhodné všechny znaky napsat vedle 
daného řádku v příslušném pořadí. V případě nejasností je možné zdvižením ruky přivolat 
pedagogický dozor. Počet oprav před odevzdáním testu si sám uchazeč napíše do 
identifikačního listu a při odevzdávání bude počet oprav verifikovat pověřený učitel. Opravou 
se rozumí každá změna znaku. Dodržení těchto pravidel je nutné z důvodu použití výpočetní 
techniky při vyhodnocování testů. 

 
Důrazně upozorňujeme, že u přijímací zkoušky (testu) se nesmí používat ani pracovní 

verze otázek stažených z internetu, ani encyklopedie nebo slovníky či jakékoliv jiné 
publikace, ani mobilní telefony, přenosné počítače, kalkulačky ani žádné jiné pomůcky, z 
nichž by se daly odpovědi vyčíst a opsat. Každý uchazeč tak bude používat pouze psací 
potřeby (nápoj nebo talisman na lavici je tolerován), poznámky si každý může dělat 
v zadáních testů nebo na druhé straně testů (test bude vytištěn jednostranně). Těchto 
poznámek se však nemůže dovolávat v přezkumném řízení.  Pedagogický dozor je oprávněn 
v případě nerespektování tohoto zákazu odebrat test, ukončit přijímací zkoušku a zvážit, 
zda nedodržení podmínek přijímacího řízení nenaplňuje intenzitu přestupku nebo dokonce 
trestného činu a iniciovat v tomto smyslu další opatření. Většina místností na PF UK, ve 
kterých se budou přijímací testy psát, je vybavena systémem kamerového sledování. 
Pedagogický dozor je také oprávněn odebrat test a ukončit zkoušku v případě opisování nebo 
jiné nedovolené spolupráce mezi uchazeči. 

 
Po podepsání uchazeče v prezenční listině není dovoleno opustit místnost, v níž má 

uchazeč psát test. Před uplynutím časového limitu je možné odejít z místnosti jen 
s výslovným svolením pedagogického dozoru s tím, že nesmí být rušeni ostatní uchazeči 
v práci. Vedoucí učitel místnosti je oprávněn zvážit možnost předčasného odchodu podle 
charakteru místnosti a případně předčasný odchod zakázat. Uchazeč, který by opustil místnost 
před uplynutím časového limitu, se v žádném případě nemůže vrátit a pokračovat ve zkoušce 
(testu). Rovněž tak se nemůže v přezkumném řízení dovolávat nevyčerpání časového limitu. 

 
Během zkoušky budou od všech uchazečů vybrána zadání testu z všeobecných 

předpokladů pro vysokoškolské studium (viz výše); po ukončení zkoušky (testu) budou 
od všech uchazečů vybrány vyplněné odpovědní listy s identifikačním listem. Odevzdané 
odpovědní listy s identifikačními listy budou spočítány a v náhodném pořadí (jak byly 
vybrány) budou uloženy do schránky, která bude před uchazeči uzavřena a opatřena 
přelepkou s podpisem vedoucího učitele místnosti (nebo jeho zástupce). K dalšímu 
zpracování v prostoru děkanátu budou testy doneseny pověřenými učiteli v takto uzavřených 
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schránkách. Pokud by se kterýkoliv z uchazečů chtěl zúčastnit transportu schránek s testy do 
prostor děkanátu, bude mu to umožněno. Stejně tak může být kterýkoliv uchazeč přítomen (s 
podmínkou zachování klidu a pořádku v místnosti děkanátu) při přípravě testů 
k počítačovému zpracování (oddělování vyplněných tabulek od identifikačního listu). Teprve 
po kontrole, že všichni odevzdali zadání testu z všeobecných předpokladů pro 
vysokoškolské studium i vyplněné odpovědní listy s identifikačním listem, mohou 
uchazeči na pokyn vedoucího místnosti danou místnost opustit. Vzhledem k těmto nutným 
organizačním úkonům je nutné počítat s tím, že přítomnost v dané místnosti na PF UK bude 
delší než jen vlastní doba určená pro vypracování testu. Ze zkušenosti z minulých let je tak 
třeba počítat s cca 20 – 30 minutami dalšího setrvání v dané místnosti po vlastním ukončení 
zkoušky (uplynutí limitu pro vyplnění testu).  

 
Bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky (testu) budou testy v místnosti děkanátu 

za přítomnosti alespoň jednoho z proděkanů a notáře v náhodném pořadí očíslovány a 
odděleny od identifikačního listu. Identifikační listy jsou uloženy odděleně. Testy jsou 
vyhodnocovány anonymně - označené pouze náhodně přiděleným číslem. PF UK je 
připravena umožnit zainteresované veřejnosti kontrolu anonymity při vyhodnocování testů.  

 
Testy a jejich správná řešení jsou načteny pomocí skeneru a vyhodnocovány 

počítačovým programem. Vyhodnocené testy jsou následně spojeny s identifikačním listem a 
po vložení bodových zisků do počítače je zpracováno výsledné pořadí uchazečů od bodově 
nejúspěšnějších k nejméně úspěšnému bez ohledu na den a hodinu konání zkoušky. To je 
možné provést až po náhradním termínu 25. 6. 2004. V jednotlivých bodových skupinách řadí 
počítač uchazeče podle abecedy, což vysvětluje, proč PF UK přijímá uchazeče s 600 body 
plus všechny další, kteří mají stejný bodový zisk jako 600. v celkovém pořadí. 

 
Po ukončení přijímacích zkoušek (25. 6. 2004) zveřejní PF UK na internetu 

(www.prf.cuni.cz) jednotlivé varianty testů včetně odpovědí. Toto zveřejnění je 
však třeba považovat za předběžné a neoficiální, bude však dána možnost se k testům 
elektronicky vyjádřit. 

 
Oficiální výsledky přijímacích zkoušek včetně vyhodnoceného testu uchazeče budou 

k dispozici od čtvrtka 1. července 2004 v terminálu počítače umístěném na PF UK (ve 
vstupním prostoru) a zároveň budou zveřejněny na internetu (www.prf.cuni.cz). Do 
obou systémů budou mít přístup uchazeči pouze po zadání svého osobního čísla, výsledek 
jiného uchazeče bez zadání osobního čísla nebude přístupný. Toto opatření je vynuceno 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Před 1. červencem 2004 
se žádné informace o výsledcích přijímacích zkoušek na PF UK nepodávají a je zbytečné se 
jich dožadovat. Písemné rozhodnutí děkana PF UK o přijetí nebo nepřijetí ke studiu 
(podepsaném děkanem nebo proděkanem), jež jako jediné má povahu správního rozhodnutí, 
obdrží každý uchazeč na adresu trvalého bydliště doporučeně do vlastních rukou 
(předpoklad je, že se tak stane do poloviny července 2004). Požadavek doručení do vlastních 
rukou je dán § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách a PF UK proto nemůže vyhovět 
individuálním žádostem o jiný způsob doručení. Rozhodnutí děkana bude obsahovat výrok o 
přijetí nebo nepřijetí, údaj o minimálním počtu bodů nutných k přijetí a údaj o počtu bodů 
získaných uchazečem (ke dni rozhodnutí děkana). 

 
Podle zákona o vysokých školách (§ 50 odst. 6) a Řádu přijímacího řízení UK má 

uchazeč o studium právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro 
rozhodnuti o jeho přijetí ke studiu. Toto právo nahlédnout PF UK zajistí zveřejněním testu 



 22

uchazeče na internetu (viz výše). Vedle toho PF UK v termínu 20. 7. 2004 (od 9,00 do 11,00 
a od 13,00 do 15,00 hod.) vydá bezplatně na vyžádání uchazeči (po předložení občanského 
průkazu nebo pasu) xerokopii vyhodnocení jeho testu. Tyto materiály budou vydány jen 
uchazeči samotnému nebo tomu, kdo se prokáže úředně (notářem, obecním úřadem) ověřenou 
plnou mocí, v níž bude uchazečem výslovně zmocněn převzít příslušné dokumenty. (Plnou 
moc nemusí mít zákonný zástupce nezletilého uchazeče). Při takto organizovaném nahlížení 
ale nebudou uchazeči (ani zmocněnci) podávány žádné věcné informace ohledně zadání 
otázek a odpovědí. Nahlížení bude organizováno studijním oddělením (dveře č. 1). Termín 
organizovaného nahlížení je třeba dodržet (na internetu budou testy uchazečů ponechány 
minimálně do konečného rozhodnutí rektora UK po přezkumném řízení). Žádostem 
uchazečů o individuální termíny nahlížení nelze vyhovět.  

 
Po vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu může dojít v přezkumném 

řízení na základě podaných žádostí o přezkoumání rozhodnutí k přehodnocení testu a 
opravě počtu dosažených bodů u všech uchazečů, kteří v testu měli otázku, jejíž správné 
vyhodnocení bylo změněno. Zakládalo-li by toto přehodnocení právo uchazeče na přijetí 
(počet nově dosažených bodů by byl nad limitem pro přijetí) vydá děkan PF UK nové 
rozhodnutí, jímž uchazeče ke studiu přijme. Pokud by toto přehodnocení testu 
neodůvodňovalo změnu rozhodnutí o nepřijetí (počet i nově dosažených bodů by zůstal pod 
limitem pro přijetí), nové rozhodnutí vydáno nebude. Bezprostředně po uplynutí lhůty pro 
podávání žádostí o přezkoumání rozhodnutí (předpoklad je přelom 1. a 2. dekády srpna 2004) 
zveřejní PF UK nově dosažené počty bodů jednotlivých uchazečů po případných opravách 
vyhodnocení testů stejným způsobem jako je zveřejnila bezprostředně po původním 
rozhodnutí děkana (internet, terminál v budově PF UK po zadání osobního čísla). Uchazeči 
budou tím informováni, nakolik PF UK uznala nebo neuznala jejich připomínky.  

 
 Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání 

rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, 
že každý uchazeč může znát svůj test a jeho vyhodnocení prostřednictvím internetu již od 1. 
července 2004, není bezpodmínečně nutné pro podání žádosti o přezkum čekat až na doručení 
rozhodnutí děkana. Pro takové případy bude na internetu ke stažení oficiální formulář žádosti 
o přezkum. Pokud děkan nezmění své rozhodnutí (viz předchozí odstavec), předá žádost o 
přezkoumání k rozhodnutí rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, které bylo 
vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro 
přijetí. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Od účinnosti zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách se tak již nejedná o odvolání a pokud by žádost o přezkoumání byla 
koncipována jako odvolání (bez označení v čem má rozhodnutí děkana odporovat zákonu, 
vnitřnímu předpisu UK nebo podmínkám pro přijetí) nemůže jí být ze zákona vyhověno. 
Rozhodnutí rektora UK je konečné. 

 
Harmonogram přijímacího řízení včetně přezkumného řízení bude zveřejněn na úřední 

desce na PF UK před studijním oddělením vedle dveří č. 1 a na internetu. 
 
Přijatí uchazeči budou pozváni na cca třídenní úvodní soustředění, které je plánováno 

v týdnu od 29. 8. do 5. 9. 2004 ve sportovním stanovém táboře UK na Albeři u Nové Bystřice 
(okres Jindřichův Hradec), kde budou informováni o studiu na PF UK a kde proběhne zápis 
do studia. Podrobné informace o tomto soustředění budou přiloženy přijatým uchazečům 
k zasílanému rozhodnutí o přijetí. 
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Nepřijatí uchazeči mají možnost se přihlásit do mimořádného studia – kurzu 
celoživotního vzdělávání. Informace o tomto kurzu jsou přílohou č. 2. 

 
V Praze 7. 4. 2004 

Doc. JUDr. Vladimír Kindl  
děkan PF UK 
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 Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách ve znění zákona č. 147/2001 Sb). 
 
 
1. Do kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen kurz) se může přihlásit jen účastník 

přijímacího řízení do magisterského studijního programu na Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2004/2005. Přihlášky (jen v písemné 
listinné formě) zasílejte nejpozději do 15. září 2004 na adresu: Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze, k rukám Mgr. M. Balíkové, vedoucí studijního oddělení, 
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1. Pro přihlášky není stanoven závazný formulář. 
V přihlášce je nutné uvést identifikační údaje uchazeče a označení kurzu celoživotního 
vzdělávání. 

 
2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků letošního přijímacího 

řízení. Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu 
bude vydáno písemně do 22. září 2004. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku 
kurzu ze strany fakulty, a to v pořadí a podle počtu bodů získaných v letošním přijímacím 
řízení (v roce 2002 i 2003 byli přijati všichni uchazeči, kteří o přijetí požádali). 

 
3. Za uvedený kurz účastník zaplatí Právnické fakultě UK částku 35 000,- Kč; o podmínkách 

kurzu s ním bude uzavřena smlouva. 
 
4. Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 160 účastníků (přijat bude i žadatel, 

který by dosáhl v letošním přijímacím řízení stejného počtu bodů jako 160. žadatel 
v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním 
vzdělávání a přiměřeně i Studijní a zkušební řád PF UK. Účastníci kurzu však ze zákona 
nejsou studenty! (Účastník kurzu nemůže být ubytován na koleji, stát nehradí zdravotní 
ani sociální pojištění, rovněž PF UK nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je 
studentem např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy). 

 
5. Přijetí do kurzu nezakládá nárok na přijetí do řádného studia magisterského studijního 

programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studijního programu na 
PF UK v Praze se musí podrobit řádnému přijímacímu řízení. Po absolvování všech 
předmětů kurzu a všech předepsaných testů a zápočtů bude těmto uchazečům – 
absolventům kurzu udělena bonifikace v přijímacím řízení podle dosaženého prospěchu 
(za průměr do 1,5 bude uchazeč bonifikován 5% a za průměr do 2,00 2,5% z celkového 
počtu bodů, které bude možné získat z testu v přijímacím řízení; reprobace se do 
dosaženého průměru započítávají). Podrobnosti možné bonifikace budou předmětem 
smlouvy podle bodu 3. 

 
6. V případě přijetí ke studiu do magisterského studijního programu budou účastníkům kurzu 

uznány za vykonané ty předměty absolvované v kurzu, z nichž uchazeč dosáhl u zkoušky 
hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“. 

 
7. Kurz tvoří tyto předměty: 

Zimní semestr: Dějiny práva a státu evropských zemí a USA (zakončeno zkouškou) 
Základy sociologie a psychologie pro právníky (zakončeno zkouškou) 
Státověda (zakončeno zkouškou) 
1 výběrový předmět (zakončeno zkouškou) 



 25

Letní semestr: Římské právo a základy novodobého práva soukromého (zakončeno 
testem) 
České a československé právní dějiny (zakončeno testem) 
Teorie práva (zakončeno testem) 
Teorie národního hospodářství (zakončeno testem). 

 
8. Výuka probíhá ve formě přednášek a v předmětech Státověda, Římské právo a základy 

novodobého práva soukromého, České a československé právní dějiny a Teorie práva i 
formou seminářů. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu v zásadě v pátek a 
v sobotu. 

 
Pokud by prospěch mimořádného studia – kurzu celoživotního vzdělávání 

absolvovaného v akademickém roce 2001/2002, 2002/2003 nebo 2003/2004 zakládal nárok 
na bodovou bonifikaci v přijímacím řízení v letošním roce a absolvent kurzu nebyl 
účastníkem přijímacího řízení, převádí se mu bonifikační zvýhodnění do přijímacího řízení 
v roce 2005.  
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Příloha č. 4 
 
 

Přijímací řízení 
akademický rok 2004/2005 

 
 
Celkem uchazečů: 5736  z toho cizinců: 688 (621) 
 
Z toho již studovalo na PF UK                12 studentů 
přihlášky dodány až v září 2004 
 
Přestup z jiné VŠ               4 studenti 
 
Přijatí s prominutím přijímací zkoušky           15 studentů 
 
Pozváno celkem: 5710  z toho cizinců: 687 (620) 
 
Řádný termín: 
  

Den Hodina Pozváno Dostavilo se Nedostavilo se 

 08.30 634+1* 422+1* 212 

12.45 633+3* 414+3* 219 
14. 6. 

17.00 629+2* 440+2* 189 

 08.30         636         429 207 

12.45 627+1* 413+1* 214 
15. 6. 

17.00         634         451 183 

 08.30 630+2* 404+2* 226 

12.45         640         425 215 
16. 6. 

17.00 637+1* 468+1* 169 
 
Náhradní termín: 
 

25. 6. 08.30         628         542             85 

2.9. 08.30 5 3     2 
 
 

Celkem bylo pozváno: ČR 5710 + cizinci 
(z toho Slováci) 687 (620) 

Celkem se dostavilo: ČR 4 411+10* + cizinci 
(z toho Slováci) 469 (424)   
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Celkem se nedostavilo: ČR 1 296 + cizinci 
(z toho Slováci) 218 (196)   

 
• ústní zkouška 

 
 
 

Nepřijatí uchazeči: ČR 3626 cizinci 
(z toho Slováci) 380 (332) 

Přijati na základě 
přijímací zkoušky: ČR   632 cizinci 

(z toho Slováci) 74 (73) 

Přijati děkanem: ČR  161 cizinci 
(z toho Slováci) 16 (13) 

Přijati rektorem ČR      2 cizinci 
(z toho Slováci) -- 

Přijati celkem po  
přijímací zkoušce: ČR   795 Cizinci 

(z toho Slováci) 91 (87) 

 
53 uchazečů nepředložilo maturitní vysvědčení 

 
787 uchazečů bylo přijato bez bodového ohodnocení za kurz CŽV 
 
8 uchazečů bylo přijato s bodovým ohodnocením za kurz CŽV 

 
795 přijato celkem uchazečů 

 
 3 620 uchazečů bez bodového ohodnocení za kurz CŽV nebylo přijato 
 
 6 uchazečů s bodovým ohodnocením za kurz CŽV nebylo přijato 
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Bodové hodnocení přijímacích zkoušek 
akademický rok 2004/2005 

 
 
 
 

Nejvyšší možný počet bodů  138 

Nejvyšší dosažený počet 
bodů  134 

 
 

Bodová hranice Počet testů 

90 a více bodů 2589 

86 – 90 294 

81 – 85 319 

78 – 80 188 

77 61 

76 49 

75 68 

71 – 74 198 

60 – 70 478 

pod 50 bodů 50 
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Příloha č. 5 
 
1. ročník (stav k 31. 12. 2004) 
Do 1. ročníku přijato       805 studentů 

zapsáno        766 studentů 
   nezapsalo se bez oznámení      37 studentů 
   oznámilo před zápisem,  

že nebude studovat            2 studenti 
po přerušení zapsáno         91 studentů 

     
   

do konce roku 2004 přerušilo   12 studentů 
    zanechalo                    5 studentů 
    postoupilo do vyššího r.        13 studentů     
    dostalo ISP                  6 studentů  
 
 
2. ročník (stav k 31. 10. 2004) 
Do 2. ročníku zapsáno                       1053 studentů  
 
z předchozího 1. ročníku ukončilo pro nepros.       60 studentů 
    ukončilo na vlast. žádost    16 studentů 
    postoupilo do vyššího r.         3 studenti 
    přerušilo        53 studenti 
    přestoupilo na jinou              2 studenti 

Počet ISP     16 studentů   
 
      
3. ročník (stav k 31. 10. 2004)  
Do 3. ročníku zapsáno                 698 studentů  
 
z předchozího 2. ročníku ukončilo pro neprospěch    38 studentů 
    ukončilo na vlast. žádost        2 studenti 
    postoupilo do vyššího r.         3 studenti 
    opakuje       67 studentů 
    přerušilo        47 studentů 
    přestoupilo na jinou              0 studentů 

Počet ISP     17 studentů   
 
 
4. ročník (stav k 31. 10. 2004)  
Do 4. ročníku zapsáno                   534 studenti  
   
z předchozího 3. ročníku ukončilo pro neprospěch    94 studenti 
    ukončilo na vl. žádost           3 studenti 
    postoupilo do vyššího r.     13 studentů 

opakuje                        142 studenti 
    přerušilo              107 studentů 
    přestoupilo na jinou                   10 studentů 
     Počet ISP          71 studentů   
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5. ročník (stav k 31. 10. 2004)  
Do 5. ročníku zapsáno                    426 studentů  
 
z předchozího 4. ročníku ukončilo pro neprospěch           6 studentů 
    ukončilo na vl. žádost                3 studenti  
    postoupilo do vyššího r.            2 studenti 

opakuje            19 studentů 
    přerušilo           26 studentů 
    přestoupilo na jinou                 0 studentů   

Počet ISP      38 studentů   
 
 
III. blok (stav k 31. 12. 2004) 
 

chybí SSZk nebo diplomová práce 
    k 31. 12. 2004                3 studentům 

studium pro neprospěch  
ukončeno               2 studentům   
studium přerušeno              2 studentům 

  
 
Ročník - uzavřené studium (stav k 31. 12. 2004) 
 

chybí SSZk              177 studentům 
chybí obhajoba  
diplomové práce              184 studentům 
Počet ISP     29 studentů 

 
 

Absolventi 
 
V roce 2004   absolvovalo               418 studentů 
 
 Promoce   v březnu 2004              104 absolventů 
    v červnu 2004              141 absolventů 
    v listopadu 2004             169 absolventů 
    bez promoce                   2 absolventi 
    dosud nepromovalo             139 absolventů 
 
 

Kurz celoživotního vzdělávání (stav k 31. 12. 2004) 
 
Projevilo zájem a přijato                 106 účastníků 
Zapsáno                         72 účastníků 
Odstoupilo od smlouvy                                 6 účastníků  
Stav k 31. 12. 2004                   66 účastníků 
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Příloha č. 6 – Statistické údaje k státním závěrečným zkouškám v roce 2004 
 
 
 
 
 
 
 

I. SSZK v roce 2004       
       

Předseda komise Počet SSZK výborně velmi dobře dobře neprospěl celkem 

prof. Adamová 16 10 27 30 20 87

prof. Boguszak 23 8 32 45 45 130

prof. Gerloch 36 13 32 67 69 181

doc. Kindl 26 8 28 41 39 116

doc.  Kuklík 31 16 32 58 35 141

prof. Malý 13 7 14 23 27 71

prof. Skřejpek 71 17 65 123 148 353

doc. Soukup 20 2 19 33 43 97
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II. SZK v roce 2004       

       

Předseda komise Počet SZK výborně velmi dobře dobře neprospěl celkem 

doc. Gronský 62 59 85 116 118 378

prof. Jičínský 21 13 18 28 46 105

prof. Pavlíček 58 36 55 74 156 321

doc. Reschová 16 14 26 26 53 119

doc. Sládeček 3 1 0 9 7 17
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SSZK závěrečné ročníkové v roce 2004       

       
Předseda komise Počet SSZK výborně velmi dobře dobře neprospěl celkem 

prof. Cepl 5 1 2 5 5 13 

prof. Císařová 32 4 28 56 15 103 

doc. Čebišová 3 0 0 2 5 7 

doc. Černá 4 0 1 8 4 13 

prof. Dědič 9 0 5 10 15 30 

prof. Dvořák 15 0 13 30 9 52 

prof. Hendrych 19 2 19 26 15 62 

prof. Kříž 2 0 2 1 2 5 

doc. Mikule 2 1 1 2 3 7 

prof. Musil 7 0 4 10 8 22 

prof. Novotný 24 5 19 28 16 68 

prof. Pelikánová 8 0 1 9 5 15 

doc. Plíva 19 1 8 25 22 56 

prof. Růžek 1 0 0 3 0 3 

doc. Sládeček 1 0 1 0 2 3 

prof. Švestka 17 3 11 28 16 58 

doc. Vopálka 15 8 18 18 7 51 

prof. Winterová 17 1 9 18 17 45 

prof. Zoulík 4 2 1 8 2 13 

 



 34

II. Doktorský studijní program 
 
 

1. Přijímací řízení 
 
 

AS Právnické fakulty UK stanovil podmínky pro přijímací zkoušky do doktorského 
studijního programu svým usnesením ze dne 4. 12. 2003. Rektor UK stanovil svým opatřením 
č. 15/2003 termín pro odevzdávání přihlášek do doktorského studijního programu pro 
akademický rok 2004/2005 do 30. 4. 2004. Do tohoto termínu registrovala Právnická fakulta 
UK 88 přihlášek, z nichž 5 muselo být vyřazeno z důvodu, že uchazeči nesplnili vyhlášené 
podmínky (nepřiložili projekt  budoucí práce).   

V bližších podmínkách pro přijímací řízení  byl zároveň od uchazečů požadován jako 
součást přihlášky stručný profesní životopis, ze kterého by byla patrná dosavadní praxe, 
popřípadě publikační činnost. Rovněž tak u uchazečů, kteří žádali o přijetí do interní formy 
studia, bylo vyžádáno stanovisko vedoucího příslušné katedry k možnému přijetí uchazeče do 
této formy studia. 

V souladu s akreditací (rozhodnutí MŠMT z 9. 4. 2001) podávali uchazeči přihlášku do 
jedné ze 6 specializací.  

Při přijímací zkoušce (pohovoru) komise zjistily znalosti uchazečů (byly prověřovány 
znalosti v rozsahu státní zkoušky, resp. zkoušky se širšími souvislostmi a další studijní 
předpoklady a schopnosti uchazeče – zahraniční stáže, publikační činnost, právní praxe, 
vyhraněnost, zaměření). V jednotlivých specializacích navrhly komise děkanovi  přijetí nebo 
nepřijetí uchazečů. 

Řádný termín přijímací zkoušky byl stanoven na 22. 6. 2004. 
 

Podle jednotlivých specializací (veřejné právo I a soukromé právo I mělo vždy dvě 
zkušební komise): 
                                  pozváno    dostavili se    doporučeni k přijetí   ke zvážení    nedoporučeni  
Veřejné právo Ia               5                3                              1                          1                  1        
Veřejné právo Ib               9                9                              7                          1                  1  
Veřejné právo II             10                 9                              7                          0                  2 
Veřejné právo III              9                 8                              6                          1                  1 
Soukromé právo Ia           9                 7                              7                          0                  0  
Soukromé právo Ib         10                 7                              6                          0                  1          
Soukromé právo II          11               11                              7                          0                  4 
Právní dějiny, teorie        8                 6                              4                          1                  1 
práva,  filozofie  
a sociologie práva 
 
     Celkem se na řádný termín dostavilo 60 uchazečů, 22 požádalo o náhradní termín, 1 
nepožádal.  
 
     Celkově z řádného termínu přijímací zkoušky bylo:  45 doporučeno k přijetí 
                                        4 na zvážení 
                                    11 nedoporučeno 
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     Přijímací komise dne 30. 6. 2004 doporučila děkanovi přijmout doporučené  uchazeče (45) 
a dále uchazeče, kteří byli na zvážení (4). Děkan toto doporučení akceptoval a vydal příslušná 
rozhodnutí. 
   
     Na náhradní termín 16. 9. 2004 bylo zařazeno:  
 
Veřejné právo I                        8 uchazečů 
Veřejné právo II                      1 uchazeč 
Veřejné právo III                     2 uchazeči 
Soukromé právo I                    7 uchazečů 
Soukromé právo II                   1 uchazeč 
Právní dějiny, teorie práva       3 uchazeči 
filozofie a sociologie práva 
 
     Na náhradní termín 16. 9. 2004: 
                                           pozváno           dostavili se    doporučeni  ke zvážení  nedoporučeni   
Veřejné právo I                        8                       7                     4                   3                0    
Veřejné právo II                      1                        1                     1                   0                0  
Veřejné právo III                     2                        2                     1                   1                0 
Soukromé právo I                    7                        4                     4                   0                0  
Soukromé právo II                   1                        1                     1                   0                0   
Právní dějiny, teorie práva       3                        3                     3                   0                0 
filozofie a sociologie práva            
 
     Celkově z náhradního termínu přijímací zkoušky bylo:  14 doporučeno k přijetí 
                                       4 na zvážení 
                        
     Na doporučení přijímací komise děkan rozhodl o přijetí doporučených uchazečů (14) a 
dále  uchazečů, které zkušební komise doporučila ke zvážení (4). 
 
     Z obou termínů přijímacích zkoušek bylo do doktorského studijního programu přijato 
celkem 67 uchazečů, z nichž na základě žádostí, doporučených příslušnými vedoucími 
kateder bylo 5 uchazečů přijato do prezenční formy studia.  Z nepřijatých uchazečů požádali 4 
o přezkum rozhodnutí. V autoremeduře děkan jejich žádosti nevyhověl, rektor UK všechna 
rozhodnutí děkana potvrdil.                              

 
 

 
2. Průběh studia 
 

Mezi přední cíle fakulty se v roce 2004 řadilo zajišťování vysoké úrovně a další úspěšné 
rozvíjení doktorského studia. Včasnému řešení studijních problémů, zkrácení doby trvání 
doktorského studia a zvýšení úspěšnosti jeho dokončování přispívá jedenáctičlenná oborová 
rada doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, která byla jmenována rektorem 
Univerzity Karlovy v Praze.  
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Na základě univerzitou zavedeného vícestupňového způsobu hodnocení doktorského 
studia po schválení v oborové radě dne 26.10. 2004 projednala následně Vědecká rada 
Právnické fakulty  UK Souhrnnou zprávu o hodnocení doktorandů dne 4.11. 2004.  

Oborová rada  hodnotila 121 doktorandů studujících v šesti akreditovaných studijních 
oborech: 

- soukromé právo I (35 studentů: 34 kombinovaná a 1 prezenční forma) 
- soukromé právo II (10 studentů: 8 kombinovaná a 2 prezenční forma) 
- veřejné právo I (30 studentů: 26 kombinovaná a 4 prezenční forma) 
- veřejné právo II (12 studentů: 7 kombinovaná  a 5 prezenční forma) 
- veřejné právo III (21 studentů:18 kombinovaná  a 3 prezenční forma) 
- právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (13 studentů: 8 kombinovaná  

a 5 prezenční forma) 
 

                 Hodnoceno bylo 20 studentů v prezenční formě studia a 101 studentů v kombinované 
formě studia. Většina studentů studujících v prezenční formě studia splnila individuální 
studijní plán, pouze ve dvou případech jej  splnili částečně. Studenti studující  v kombinované 
formě studia vykazovali menší úspěšnost; individuální studijní plán splnilo 90 studentů, 4 
studenti splnili částečně a 7 studentů nesplnilo individuální studijní plán. Studium ukončili 3 
studenti. 
 
     V zájmu zkvalitnění studia předkládali uchazeči v rámci přijímacího řízení poprvé projekt 
v rozsahu 1 - 2 stran, předem projednaný se zástupcem příslušného studijního oboru 
(budoucím školitelem). Byla snaha, aby navrhovaná témata disertačních prací byla výrazněji 
orientována na výzkumný záměr fakulty, grantové úkoly a vědeckou produkci kateder a 
ústavů. Součástí studijních plánů se  staly zahraniční pobyty a stáže. Řada studentů, jak 
v prezenční, tak kombinované formě studia, pobývala na zahraničních univerzitách nebo 
vědeckých pracovištích, což dokládá rozvíjející  se mobilitu studentů  v doktorském studijním 
programu. S velkým zájmem se rovněž dlouhodobě sleduje účast doktorandů na  publikacích. 
 
     K prohloubení úlohy kateder při výchově nových vědeckých pracovníků došlo  rozšířením 
počtu členů komisí, které se ustavují jako stálé komise pro jednotlivé studijní obory. V roce 
2004 působilo na fakultě v doktorském studijním programu na základě dohod o provedení 
práce 21 externistů jako oponenti (členové komisí pro obhajoby a přednášející v 1.ročníku) a 
9 externistů jako členové komisí státních doktorských zkoušek.           
 
     Členové oborové rady  i vědecké rady se zaměřili především na otázku přetíženosti 
některých školitelů vysokým počtem doktorandů. Vzhledem k nevhodnosti vytváření 
administrativních omezení se zatím nepřikročilo ke stanovení limitu, takže tato záležitost 
zůstala nadále otevřena. S poukazem na rozumnou míru zátěže bylo rozhodnuto zachovávat  
fakultativní volnost školitelů a přihlížet především k hlavnímu cíli, tj. úspěšnému završení 
doktorského studia.  
 
     V rámci hodnocení doktorského studijního programu se Právnická fakulta UK obrátila na 
absolventy studia a  zároveň na Ministerstvo spravedlnosti ČR s žádostí o spolupráci při 
provedení průzkumu úspěšnosti studia. Ministerstvo získalo prostřednictvím předsedů 
krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu ČR, krajských a vrchních státních zástupců a 
Nejvyššího státního zastupitelství informaci, jak je studium hodnoceno jejich zaměstnavateli. 
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Ve většině vyjádření převládala kladná hodnocení akcentující pozitivní vliv doktorského 
studia na profesní kariéru, a to současně ze strany zaměstnanců  i doktorandů. 

     V akademickém roce 2003/2004 vyplácela fakulta doktorandské stipendium 19 studentům 
v prezenční formě studia. Z důvodu vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků 
bylo možno vyhovět  většině návrhů vedoucích kateder. Tak jako v minulých letech požádalo 
vedení fakulty o čestná prohlášení  mimofakultních pracovních zapojení studentů studujících 
v prezenční formě. Tato praxe přispívá k jejich plnému soustředění na vědeckou práci a 
včasnému plnění studijních plánů. 

     Od roku 2004 je účinná novela Studijního a zkušebního řádu Právnické fakulty, podle níž 
mají  studenti v kombinované formě studia o dva roky delší lhůtu (do 5 let od zahájení studia) 
k předložení disertační práce. Touto úpravou se předešlo častým žádostem o prodloužení 
termínu k odevzdání doktorské disertační práce. 

     V roce 2004 začalo působit oddělení pro vědu, výzkum a edici, které koordinuje 
organizační a metodickou stránku řídící práce k dosažení většího souladu na úseku vědecké, 
výzkumné a ediční činnosti fakulty. 
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Přílohy k oddílu „Doktorský studijní program“ 
 
 
Příloha č. 1 
 
Statistické údaje za rok 2004 
 
 
Počet přijatých doktorandů do 1.ročníku v r.2004    66         
Počet studujících v 1., 2. a 3.ročníku v roce 2004             189  
Počet doktorandů před obhajobou v r.2004     35 
Celkový počet doktorandů v r.2004                                                            224 
Počet obhájených doktorských prací v r.2004                                              28 
z toho cizí stát.příslušníci                                                                               3 
Počet neobhájených prací                                                                               3 
Počet stipendistů (prezenční forma studia)                                                   19 
 
 
Příloha č. 2 
 
Přehled obhájených prací za rok 2004 
 
 
Jméno:                              Název práce:                               Datum            Školitel: 
                  obhajoby 
 
1. Sovová Olga                    
Téma: Disciplinární rozhodování profesních       5.1.2004         prof.Hendrych 
 komor.                                        
 
2. Hudcová Zdenka            
Téma: Právní aspekty zdaňování nadací,                              2.2.2004         doc.Marková 
 nadačních fondů, obecně prospěšných 
 společností a občanských sdružení.  
 
3. Fíla František                 
Téma: Hospodářská trestná činnost na             13.2.04            prof.Musil 
kapitálovém trhu a v bankovní sféře. 
 
4. Kořínková Klára             
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Téma: Dozor v pojišťovnictví ve srovnání  
s právní úpravou v zemích EU.                  15.3.2004        doc.Karfíková 
 
5. Doubrava Martin             
Téma: Leasingová smlouva v mezinárodním  
obchodním styku.                                        25.3.2004        doc.K.Růžička 
 
6. Olijáš Radoslav              
Téma: Uznání a výkon cizích rozhodnutí v  
 civilních věcech.                                           25.3.2004         prof.Pauknerová 
7. Hrudová Jitka                 
Téma: Efektivní právní ochrana a evropská 
integrace.                                                       27.4.2004       doc.Pomahač 
 
8. Veselý Jiří                      
Téma: Soudní přezkum správních rozhodnutí 
 v oboru sociálního zabezpečení.                    14.5.2004       doc.Mikule 
 
9. Pilař Radek                   
Téma: Kolektivní investování v EU.                        24.5.2004        prof.Tichý 
 
10. Ctibor Jiří                      
Téma: Územní ohraničení trhů v rámci 
 evropské kontroly  fúzí.                                     7.6.2004         prof.Tichý 
 
11. Strouhalová Iva            
Téma: Právní problematika bankovního dohledu.        8.6.2004         prof.Bakeš 
 
12. Trebatický Peter           
Téma: Regulace mezinárodních obchodních vztahů  
a ochrana zájmů  soukromoprávních subjektů.                        8.6.2004        prof. Tichý  
 
13. Melicharová Dita         
Téma: Úloha centrální banky při vstupu do 
Evropské unie.                                                       8.6.2004        prof.Bakeš 
 
14. Lejček David               
Téma: Porušení smlouvy a jeho následky podle 
Vídeňské úmluvy  OSN o smlouvách o  
mezinárodní koupi zboží.                                  15.6.2004        prof.Pauknerová 
 
15. Langrová Veronika    
Téma: Právní odpovědnost za správní delikty 
v ochraně životního prostředí.                           21.6.2004       doc.Damohorský 
 
16. Šolcová Andrea        
Téma: Zdaňování příjmů právnických osob v ČR 
v porovnání s úpravou Evropského společenství.                   21.6.2004       doc.Marková 
            
17. Smolek Martin        
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Téma: Implementace a prosazování norem mezinárodního  
práva a práva Evropských společenství v 
oblasti ochrany životního prostředí.                     21.6.2004       doc.Damohorský 
 
18. Kuchynka Petr      
Téma: Správní soudnictví ve věcech daňových.                    28.6.2004       doc.Mikule 
 
19. Horáček Tomáš     
Téma: Majetková práva spojená s akcií se zvláštním  
zřetelem na jejich převoditelnost.                      29.6.2004       doc.Přibyl 
20. Dvořák Stanislav    
Téma: Spojování soutěžitelů.                                           29. 9.2004       prof.Dědič 
 
21. Seidl Karel              
Téma: Koncentrace civilního soudního řízení.                     1.10.2004      prof.Winterová 
 
22. Těmín Tomáš         
Téma: Soukromoprávní odpovědnost za výrobek.              1.10.2004      prof.Švestka 
 
23. Jaroš Jiří                 
Téma: Právní úprava obchodní firmy.                               20.10.2004     doc.Černá 
 
24. Lukeš Jan               
Téma: Zajištění závazků v právních vztazích z  
mezinárodního obchodu.                                            2.11.2004      prof.Kučera 
 
25. Hůlka Štěpán         
Téma: Filozofické a právně-teoretické koncepce 
práva na život.                                                             4.11.2004      prof.Gerloch 
 
26. Melnikova Natalia    
Téma: Vybrané aspekty obchodních společností 
ve světle českého a zahraničního práva.                  2.12.2004      doc.K.Růžička 
 
27. Khatchatrian Gaiané    
Téma: Právní otázky převodu energie v mezinárodním  
obchodním styku.                                      2.12.2004       prof.Pauknerová 
 
28. Dobřichovský Tomáš   
Téma: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví  
se zvláštním přihlédnutím k evropskému 
právu a roli mezinárodních organizací.                       7.12.2004       prof.Kříž     
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III. Státní rigorózní zkoušky 
 

 
 Státní rigorózní zkoušky se na fakultě konají od 1. ledna 2000, kdy nabyl účinnosti 
Rigorózní řád Právnické fakulty. 
 
 V roce 2004  úspěšně  absolvovalo státní rigorózní zkoušku 173 uchazečů. Celkem 
však konalo ústní část rigorózní zkoušky 190 uchazečů, z nichž 16 neprospělo v prvním 
termínu, 8 zkoušek se konalo ve druhém termínu. Obhajob rigorózních prací bylo konáno 
188, v prvním termínu neprospělo 6 uchazečů. Stejně jako v předchozím roce jeden uchazeč 
neprospěl ani v opravném termínu u ústní zkoušky, což znamená, že státní rigorózní zkoušku 
nesložil.   
 

V roce 2004 bylo podáno 260  přihlášek k rigorózní zkoušce. (V roce 2003 jich bylo 
338 včetně 33 žádostí o přiznání titulu JUDr. absolventům doktorského studijního programu). 
Nejvíce z občanského práva hmotného  (46), trestního práva hmotného a procesního (42) a 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (26). (V roce 2003 bylo podáno 44 přihlášek 
z trestního práva hmotného a procesního, 52 přihlášek z občanského práva hmotného). Z 
celkového počtu 260 přihlášených uchazečů v roce 2004 jich 202, tj. 77,7 % přijalo nabídku 
služeb fakulty a uhradilo poplatek ve výši 6 000 Kč v celkové částce 1 212 000 Kč. 

 
 Z celkového počtu 173 absolventů  státní rigorózní zkoušky v roce 2004 jich 115 
využilo možnosti převzít diplom na promoci ve velké aule Karolina. Ostatním byl diplom 
předán na Rektorátě UK. 
 
 Kromě 173 absolventů státní rigorózní zkoušky v roce 2004 získalo titul JUDr. také 34  
absolventů doktorského studia na základě uznání doktorských zkoušek a disertačních prací.  
 
 Komise pro uznávání doktorských zkoušek a disertačních prací studentů, kteří zahájili 
doktorské studium jako studium postgraduální před 29. květnem 1998, ustanovená v prosinci 
roku 2000, vyhověla žádostem 24 těchto studentů a přiznala jim titul doktora práv.  Bylo 
vyhověno i žádostem deseti studentů, kteří zahájili doktorský studijní program po 29. květnu 
1998. Postup při uznávání disertačních prací jako prací rigorózních těchto studentů byl v roce 
2002 konkretizován tak, že uznána může být pouze ta disertační práce, která má více než 80 
stran vlastního textu, nebyla po obhajobě opatřena jakýmikoli dodatky, a jejíž obsah není 
zastaralý. 
 
 S ohledem na některé poznatky z aplikace Rigorózního řádu, především na skutečnost, 
že stále přibývalo a přibývá uchazečů, kteří nepřijímají nabídku služeb fakulty a tudíž nehradí 
žádné náklady spojené s jejím vykonáním,  čímž dochází ke zvyšování nákladů na úseku 
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rigorózní zkoušky, rozhodlo se vedení fakulty připravit návrh na změnu Rigorózního řádu, 
který byl předložen Akademickému senátu Právnické fakulty (jestliže v r. 2000 bylo 
z celkového počtu přihlášených 15,9 % neplatících, v roce 2003 jich bylo již 20,7 %).  Změna 
měla spočívat především v tom, že ode všech uchazečů měla být požadována náhrada nákladů 
spojených s vykonáním státní rigorózní zkoušky - obdobně jako je tomu na právnických 
fakultách MU v Brně a ZČU v Plzni. Právnická fakulta UK je  jedinou právnickou fakultou v 
ČR, kde konání státní rigorózní zkoušky není zpoplatněno v případě, že uchazeč nepřijal 
nabídku služeb fakulty. Pokud jde o výši náhrady výdajů, bylo navrhováno v novele 
Rigorózního řádu rozlišovat mezi uchazeči, kteří přijmou nabídku služeb fakulty, a těmi, kteří 
ji nepřijmou – ti měli hradit pouze výdaje fakulty spojené s vykonáním rigorózní zkoušky. 
Novela Rigorózního řádu Právnické fakulty byla schválena Akademickým senátem fakulty 
dne 4.12.2003. Cílem schválené novely bylo nejen snížení výdajů, které fakultě v oblasti 
státních rigorózních zkoušek vznikají, ale i větší efektivita průběhu rigorózních zkoušek od 
podání přihlášky až po vykonání zkoušky. Akademický senát UK schválil předpis dne 
30.1.2004. Novela Rigorózního řádu PF UK však byla podmíněna novelou Rigorózního řádu 
UK, která ale nebyla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR registrována. Proto 
bylo od dalšího projednávání upuštěno.  
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Příloha k oddílu „Státní rigorózní zkoušky“ 

 
 

Přehled o státních rigorózních zkouškách na Právnické fakultě UK za rok 2004 
 

 Podané práce Absolventi Podané přihlášky Zkoušky 

Předmět v tom: v tom: v tom: 

 celkem  Platící 

procento
platících celkem  platící 

procento 
platících celkem platící 

procento
platících 

Ú
stní 
zk.   

v tom
 

N
 

O
bhaj

oby 

v tom
 

N
 

DEJI 9 6 66,7 5 3 60,0 14 9 64,3 5 0 5 0 

EVRO 5 3 60,0 10 5 50,0 14 10 71,4 11 1 11 0 

FINA 12 10 83,3 9 8 88,9 24 22 91,7 13 4 13 0 

MEZS 11 6 54,5 12 6 50,0 12 7 58,3 12 0 12 0 

MEZV 8 5 62,5 7 5 71,4 10 7 70,0 7 0 7 0 

OBHM 39 33 84,6 20 16 80,0 46 42 91,3 22 2 21 0 

OBPR 8 7 87,5 7 7 100,0 11 10 90,9 8 1 7 1 

OBCH 20 16 80,0 18 12 66,7 24 21 87,5 22 2 22 2 

PRAC 17 12 70,6 23 14 60,9 26 19 73,0 26 3 26 1 

PRNS 10 3 30,0 14 5 35,7 12 4 33,3 14 0 14 0 

ZIVO 4 1 25,0 4 4 100,0 8 4 50,0 5 1 3 0 

RIMP 1 1 100,0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 0 1 0 

SPRA 8 7 87,5 6 4 66,7 6 4 66,7 7 1 7 0 

TEOR 1 1 100,0 0 0 - 1 1 100,0 0 - 0 - 

TRES 50 41 82,0 32 23 71,9 42 35 83,3 31 0 32 0 
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USTA 9 5 55,5 5 4 80,0 8 5 62,5 6 1 7 2 

Celkem 212 157 74,0 173 117 67,6 260 202 77,7 190 16 188 6 

           

PGS1   1 - - - 24 - - 12 - -  

PGS2   2 - - - 10 - - 13 - -  
PGS celkem    34   25    

                                                
1  Zahájili studium před 28. květnem 1998 
2  Zahájili studium po tomto datu 
 
 
Rigorózních zkoušek na konáno:  1. termín          182 
     2. termín    8   
Obhajob konáno:   1. termín 185 
     2. termín    3 
 
V roce 2004 se zúčastnilo promocí JUDr.: 
 
Únor  34 
Květen  26 
Říjen  55 
 
Celkem   115 
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IV. Celoživotní vzdělávání 
 
 
1. JURIDICUM – Ústav pro další vzdělávání právníků 
 
 
     Během roku 2004 probíhalo na fakultě 24 specializovaných kurzů organizovaných 
Ústavem pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, 13 z nich bylo v loňském roce 
ukončeno, 11 pokračuje i letos. Zúčastnilo se jich celkem 817 posluchačů, z toho 519 žen. 
Čistý příjem z těchto kurzů (po odečtení DPH) činí 3 998 849,- Kč. Tento výsledek je velmi 
příznivý zejména s ohledem na to, že ačkoli je z ceny kurzů nutno v současné době hradit 
DPH ve výši 19 %, rozhodlo vedení fakulty nezvyšovat ceny kurzů, které již byly vyhlášeny. 
 
     Kromě velice osvědčených a již dlouhodobě pořádaných kurzů, jako jsou např. „Základy 
práva pro veřejnou správu“, „Legislativa – legislativní technika“, „Stavební právo“, „Sociální 
politika a personální řízení“, „Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele“ (zaměřené 
na angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu) se konaly i další velmi žádané kurzy 
zajišťované pracovnicemi katedry jazyků, jako jsou „Právnická angličtina“, „Právnická 
němčina“, „Francouzská právnická terminologie“ a „Terminologie italského soukromého 
práva“. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byla věnována zvýšená 
pozornost otázkám harmonizace českého práva s komunitárním právem, konaly se kurzy 
zaměřené na otázky evropského práva – „Základy evropského práva“, „Evropské soudnictví“ 
a „Evropské mezinárodní právo soukromé“. Úspěšné byly i kurzy „Nové právo životního 
prostředí“ a „Komoditní burzovnictví“. 
 
     Nadále pokračovala spolupráce Právnické fakulty s Komorou daňových poradců. 
Vzhledem k mimořádné úspěšnosti kurzu „Základy práva pro daňové poradce“ probíhal 
v roce 2004 již pátý běh tohoto kurzu, který bude ukončen na jaře 2005. Absolventi všech 
běhů slavnostně ukončují studium předáním osvědčení v Malé aule Karolina. Vzhledem 
k tomu, že pátým během bude kurz „Základy práva pro daňové poradce“ ukončen, jedná 
vedení fakulty s vedením Komory daňových poradců o dalších možnostech pořádání 
přednášek a kurzů. Velmi úspěšný je i kurz pořádaný na základě objednávky České správy 
sociálního zabezpečení pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení. V říjnu 2004 byl 
zahájen již třetí běh tohoto kurzu, absolventům prvního a druhého běhu byla předána 
osvědčení v Malé aule Karolina. 
 
     I v roce 2004 pokračoval trend projevující se ve zvyšování zájmu o pořádání kurzů na 
konkrétní objednávku zadavatele. Jde např. o kurzy pořádané pro Pozemkový fond České 
republiky, Ministerstvo obrany České republiky, Českou správu sociálního zabezpečení, 
Středočeskou plynárenskou, a.s. atd. Pořádání těchto kurzů je velmi náročné, ale fakulta je 
připravena je i nadále organizovat. 
 
     Je možno konstatovat, že na pořádání specializovaných kurzů se podílejí téměř všechny 
katedry fakulty. V rámci hodnocení činnosti JURIDIKA za rok 2004 je nutno ocenit práci 
odborných garantů kurzů, kteří se obětavě podílejí na jejich organizaci a přispívají k jejich 
úspěšnému průběhu. 
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     Na základě vyhodnocování zkušeností z jednotlivých kurzů a kontaktů s praxí jsou ve 
spolupráci s katedrami i jednotlivými  učiteli hledána nová aktuální témata reagující na 
dynamický legislativní vývoj i na problémy, které vznikají při aplikaci právní úpravy v praxi. 
V této souvislosti je možno uvést, že vedení fakulty vítá iniciativu katedry správního práva, 
která přišla na podzim 2004 s návrhem uspořádat tři kurzy k novému správnímu řádu, který 
nabude účinnosti 1. ledna 2006. Budou se konat na jaře 2005. Soustavná pozornost je 
věnována i organizačním aspektům kurzů. 
 
     Cílem Právnické fakulty UK je nejen vytvoření široké nabídky kurzů, ale především 
udržení jejich vysoké kvality, a to zejména proto, že jsou velice vhodnou formou prezentace 
Právnické fakulty u nejširší právnické veřejnosti. 
 
 
 
2. Univerzita třetího věku 
 
 
     Na Právnické fakultě se uskutečňuje výuka v rámci Univerzity třetího věku v oboru právo. 
Studium je tříleté, podmínky přijetí ke studiu jsou maturitní zkouška a důchodový věk. 
Zápisné činí 150,- Kč, jinak je studium bezplatné. Garantem Univerzity třetího věku za 
fakultu je JUDr. Mgr. Jana El Dunia, CSc. 
 
     V zimním semestru akademického roku 2003/2004 byl zahájen již 5. běh kurzu Univerzity 
třetího věku. V letním semestru v roce 2004 se konaly přednášky z ústavního práva, 
rodinného práva a práva ochrany životního prostředí. Na podzim 2004 byly přednášky 
druhého ročníku 5. běhu zaměřeny na správní právo (zásada spravedlivého procesu z hlediska 
Evropské unie), evropské právo (vybrané problémy návrhu smlouvy o Evropské ústavě), 
teorii práva (obecné právní principy a zásady z hlediska Evropské unie) a obchodní právo 
(společnost s ručením omezeným). Druhý ročník 5. běhu Univerzity třetího věku navštěvuje 
123 posluchačů. 
 
     Témata přednášek jsou přednášejícími velmi pečlivě zvažována, a to s ohledem na poslání 
kurzu Univerzity třetího věku. O vhodnosti témat svědčí živé diskuse a četné dotazy 
posluchačů v závěru každé přednášky. 
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Příloha k oddílu „Celoživotní vzdělávání“ 
 
Specializované kurzy JURIDIKA ukončené v roce 2004     
     

Název kurzu doba trvání 
počet 

absolventů ženy muži 
Základy práva pro pracovníky Středočeských plynáren, a.s. 6.4.2004 – 11.5.2004 27 8 19
Sociální zabezpečení II. 15.4.2004 – 15.9.2004 30 14 16
Evropské soudnictví  17.3. – 18.3.2004 9 1 8
Základy práva pro pracovníky státní správy B 22.1.2003 – 24.4.2004 24 4 20
Francouzská právnická terminologie 11.11.2003 – 17.2.2004 6 4 2
Stavební právo – Pozemkový fond 24.5. - 10.11.2004 24 12 12
Obchodní právo po novelizacích 28.1.2004 – 28.4.2004 17 8 9
Sociální politika a personální řízení I. 7.10.2003 -19.2.2004 22 7 15
Anglická terminologie smluvního práva 18.2.2003 – 18.5.2004 24 21 3
Terminologie italského soukromého práva 3.9.2003 – 25.6.2004 27 26 1
Tlumočníci 2004 26.9.2003 – 23.4.2004 148 129 19
Evropské mezinárodní právo soukromé 29.11.2004 10 5 5
Základy evropského práva 6.12.2004 -10.12.2004 12 7 5
celkem   380 246 134
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Specializované kurzy JURIDIKA zahájené v roce 2004 a pokračující v roce 2005    
     

Název kurzu doba trvání 
počet 

absolventů ženy muži 
Základy práva pro daňové poradce 5.1.2004 – 8.3.2005 75 43 32
Základy práva pro veřejnou správu 3.3.2004 – 1.3.2005 42 18 24
Sociální zabezpečení III. 19.10.2004 – 7.10.2005 30 17 13
Komoditní burzovnictví 26.2.2004 – 29.1.2005 30 6 24
Legislativa - legislativní technika 10.2.2004 – 15.3.2005 28 16 12
Právnická angličtina  13.10.2004 – 20.4.2005 17 12 5
Anglická terminologie občanského práva 12.10.2004 – 25.1.2005 11 7 4
Francouzská právnická terminologie 30.9.2004 – 3.2.2005 8 5 3
Sociální politika a personální řízení I. 2.11.2004 – 27.4.2005 17 9 8
Nové právo životního prostředí  9.11.2004 – 10.2.2005 21 13 8
Tlumočníci 2005 24.9.2004 – 22.4.2005 158 127 31
celkem   437 273 164
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V. Zahraniční styky 
 
 

 
 

Rok 2004 byl rokem vstupu ČR do Evropské unie a znamenal tedy ukončení 
preakcesního období a začátek období aplikace komunitárního práva v českých podmínkách. 
Pro orientaci zahraničních styků nešlo o zcela novou událost. Jde o kontinuální proces, který 
se nyní prohlubuje, získává novou dimenzi. 

 
 Nesporným úspěchem jsou aktivity v rámci programu Socrates/Erasmus, které se 
týkají studentské mobility a znamenají významný příspěvek „investic do lidského činitele“. 
V roce 2004 byly realizovány dohody s 52 evropskými univerzitami a v zimním semestru 
bylo vysláno 108 studentů a do kurzu „The Czech Legal System in European Context“ bylo 
přijato 58 studentů. 
 

Studium našich studentů v zahraničí je zaměřeno především na evropské právo, 
mezinárodní právo, obchodní právo, apod. Přínos pro naše studenty je značný, jak po stránce 
odborné, jazykové i společenské. Potěšující okolností je i to, že zahraniční partneři řadí české 
studenty mezi nejlepší v rámci evropské konkurence. Je to zřejmě i díky konkurznímu výběru 
na právnické fakultě. 

 
Na PF UK proběhla řada mezinárodních akcí s evropskou tematikou. Mezi jinými 

nutno zmínit studentský seminář s UNI Hamburg na téma „Obchodní a hospodářské právo 
pod vlivem evropského práva“  moderovaný prof. Paschkem a prof. Dědičem. Odborný 
seminář „O vývoji deliktní odpovědnosti za škodu“ spolu s UNI  Wien, moderovaný prof. 
Koziolem a prof. Tichým. Evropské sympozium „Ústavní smlouva EU“, moderovaný Dr. Ing. 
Zemánkem a prof. Pernicem. Seminář na téma „Soudcovské právo“ moderovali prof. 
Bydlinski a prof. Tichý. Česko-švýcarské kolokvium „Sociální zabezpečení v Evropě“ 
moderovali prof. Greber, Dr. Štangová a prof. Tröster. 

 
Vyslání pracovníků fakulty na konference, semináře apod. zahrnuje celkem 38 titulů. 

Za všechny zmiňujeme seminář na téma „Rozšíření EU“ v Cardiffu, moderovaný prof. 
Youngen a prof. Přibáněm a studentský seminář „Aktuální otázky pozemkového práva“ 
v Zürichu, moderovaný prof. Reyem a doc. Damohorským. 

 
Ve spolupráci s novými členskými státy EU nutno na prvním místě zmínit Slovensko, 

následuje pak Polsko. Dílčí kontakty jsou i s Maďarskem a Litvou. Prioritní orientace na 
země Evropské unie v žádném případě neznamená omezování spolupráce s ostatními 
světovými univerzitami či institucemi. V květnu-červnu proběhl  1. ročník Letní školy South 
Texas zaměřený na otázky mezinárodního trestního práva, na otázky lidských práv a na 
otázky zprostředkování, kterého se zúčastnilo 47 zahraničních studentů a 3 profesoři z USA. 
Škola skončila úspěšně a v r. 2005 bude opět realizována. Školu vedli prof. Burnett a doc. 
Damohorský. Již k tradičním akcím patřil 14. ročník Letní školy San Francisco  zaměřený na 
evropské právo, právo životního prostředí, lidská práva ve střední Evropě, kterého se 
zúčastnilo 55 zahraničních studentů a 3 profesoři z USA. Školu vedli prof. Nazzario a prof. 
Kerner. 

 
Nově byly navázány pracovní styky s UNI Suffolk Boston - USA a získána 2 místa 

pro Letní školu v Lundu na téma “Mezinárodní právo obchodní“, které se v roce 2004 
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zúčastnily  dvě studentky. Pokračovala spolupráce s UNI Pretoria – JAR a UNI Tsukuba  - 
Japonsko (přijetí studentů). V rámci Ruské federace pokračovaly kontakty především 
s Institutem práva v Petrohradu na úseku trestního práva a kriminalistiky. 

 
 

 Meziuniverzitní dohody o přímé spolupráci 
 

Mezi významné akce patří každoroční pořádání výběrových předmětů v rámci studijního 
programu PF UK v cizích jazycích. Kurzy navštěvují vždy skupiny jazykově připravených 
studentů. Jedná se konkrétně o :  
 

1.) Úvod do německého práva (UNI Hamburg, UNI Passau, UNI Bamberg, UNI 
Regensburg), 

2.) Úvod do anglického práva (UNI Cardiff), 
3.) Úvod do francouzského práva (UNI Paris II). 
 
Ad 1) Jde o velmi kvalitní, již tradiční  kurz úvodu do veřejného i soukromého německého 

práva,  reflektující aspekty evropského práva (2 semestry, písemné materiály). Zajišťovali 
prof. Paschke,  ass.iur. Brigitta Henkel, Dr. Zemánek a Dr. Wilding. 

 
Ad 2) Jedná se o semestrální kurz, který se týká základů anglického práva (Common 

Law). Zajišťují prof. Young a Dr. Kühn. 
 
Ad 3) Představuje semestrální kurz, který je vyučován vždy v letním semestru. Zajišťují 

prof. Winterová, Dr. Larišová a prof. Decaux. 
 

 Všechny uvedené kurzy jsou velmi dobrou přípravou pro studenty, kteří chtějí 
studovat v zahraničí (např. v programu Socrates/Erasmus), jsou ale zejména významné i pro 
komparatistiku a pro inspiraci při harmonizaci právních systémů v Evropské unii. 
 
 V rámci univerzitních dohod byli vysláni naši učitelé ke krátkodobým studijním a 
přednáškovým pobytům na UNI Passau (prof. Tröster, prof. Tichý, doc. Černá, Dr. 
Vanduchová), na UNI Hamburg (prof. Pauknerová, Dr. Zemánek), na UNI Siena (prof. 
Adamová, Dr. Skřejpková), Na UNI Paris II (Dr. Larišová), na UNI Konstanz (doc. 
Seltenreich), na HU Berlin (Dr. Zemánek), na UNI Heidelberg a UNI Bonn (prof. Tichý). 
 
 Přijatými hosty byli především vyučující ve výše uváděných kurzech. Mezi přijatými 
je nutno vzpomenout prof. M. Stoffelse z UNI Passau, který vystřídal ve funkci koordinátora 
prof. Hromadku (odchod do důchodu). Při návštěvě byly projednávány dokumenty o možném 
společném studiu pro německé studenty v rámci první státní souborné zkoušky. Dále pak 
prof. Pavoni z UNI Siena, prof. Brauneder z UNI Wien, prof. Krzynowek z UNI Warszawa a 
další. 
 
 V rámci univerzitních dohod vycestovali 3 studenti (UNI Konstanz, UNI Dresden, 
UNI San Francisco), přijati byli 3 studenti (UNI Leipzig, UNI Tsukuba, UNI Turku). 
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Prováděcí programy ke kulturním dohodám (MŠMT) 
 

V rámci kulturních dohod byla přijata 1 studentka z UNI Wroclaw a vyslán byl 1 
student na UNI Dublin. 
 
 
Meziuniverzitní vzdělávací programy 
 
 
Socrates/Erasmus 
 
 Již v úvodní části byly zmíněny nárůsty v počtu vyjíždějících i přijíždějících studentů 
a počty spolupracujících univerzit v programu Socrates/Erasmus. V dalším období půjde 
proto spíše o kvalitativní změny směřující k plnému využití pedagogických programů. 
Kvantitativní nárůsty budou nadále omezovány možnostmi financování a strukturou 
uchazečů. V roce 2004 pokračoval zájem o výměnné akce především ze strany německých a 
francouzských univerzit. U anglicky vyučujících univerzit šlo jen o dílčí změny (především 
ve Velké Británii). Počty dohod se španělskými a italskými univerzitami plně kryjí poptávku. 
Potěšitelný je zájem zahraničních studentů o kurz „The Czech Legal System in European 
Context“. Na druhé straně nutno konstatovat, že nároky na tuto výuku stoupají s příchodem 
kvalitnějších studentů. Rostou i nároky na mimostudijní program. 
 
 V řadě učebních pomůcek „České právo a Evropská unie“ jsou již k dispozici tituly 
„Obchodní právo“, „Právo životního prostředí“, „Správní právo“ a v tisku je „Institucionální  
ekonomie“. Ukončen je rukopis „Občanské právo“ a v přípravě je „Trestní právo“. Koncem 
roku 2004 byly zahájeny konzultace o možnosti zapojení PF UK do programu 
Socrates/Mundus, především s UNI München a Paris II. Zatím nejsou vyjasněny otázky 
vzájemného uznávání zahraničního právnického studia, titulů a rovněž otázky financování. 
V přípravě bude pokračováno v roce 2005 

 
 CEEPUS 
 

V rámci této aktivity byly přijaty na měsíční pobyt stážistky z UNI Bratislava a UNI 
Wroclaw. 
 
 

Aktion Österreich 
 
 Nebyly realizovány větší akce. Ve stálém pracovním spojení je Dr. Scheu z katedry 
mezinárodního práva. 
 
 
Nadace 
 
 Pokračovala spolupráce s Fulbright Foundation (vyslání Dr. Kühna na konferenci o 
srovnávacím právu na UNI Michigan), s Konrad Adenauer Stiftung (příprava vyslání studentů 
do zahraničí), s Nadací Robert Bosch Stiftung v rámci rozsáhlého příspěvku na nákup knih. 
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 V rámci spolupráce s DAAD skončila k 30.9.2004 své úspěšné pětileté působení jako 
lektorka německého práva Ass. iur. Brigitta Henkel a byla vystřídána od 1.10.2004 Dr. 
Michaelem Wildingem. 
 
 Ostatní 
 

Mezinárodních studentských soutěží (Moot Court) ve znalostech mezinárodního práva 
se zúčastnily 2 týmy: 

- Jessup International Law Moot Court Competition, Washington (4 studenti) 
- The Central and East Europe Moot Court Competition, Riga (3 studenti) 
Oba týmy se umístily na předních místech v náročné konkurenci. 
 
V roce 2003/2004 byla navázána spolupráce s Centrem lidských práv ve Venezii. 

Instituce vznikla „jako sesterská“ University Padova. Zajišťuje především výchovu 
postgraduantů. První naše absolventka Dr. V. Bílková získala titul „European Master´s 
Degree“. 

 
V r. 2004 pokračoval druhý ročník distančního kurzu anglického práva a práva EU ve 

spolupráci s UNI Cambridge. Placený kurz je pořádán o víkendech formou seminářů, resp. 
tzv. tutorským systémem. Kurz zajišťuje Dr. Chromá. Zapsáno je cca 40 studentů. 
 
 
Významné akce se zahraniční účastí 
 
 Akcí se zahraniční účastí (konference, semináře, apod.) proběhlo v Praze  celkem 8. 
Účast našich učitelů na zahraničních akcí v celém světě obsahuje téměř 40 položek.  
 
 Naši učitelé se zúčastnili konference církevního práva (prof. Malý, doc. Tretera a 
další), konferencí evropského a mezinárodního práva (prof. Šturma, prof. Tichý, prof. 
Pauknerová, doc. Marková, doc. Čebišová, Dr. Kühn a další), konferencí práva sociálního 
zabezpečení (Prof. Tröster, Dr. Štangová), konferencí finančního a bankovního práva (doc. 
Tomášek, doc. Marková), konferencí ústavního práva (Dr. Zemánek, Dr. Kühn, Dr. Beran, 
Dr. Scheu), konferencí o právu životního prostředí (doc. Damohorský, prof. Šturma a další), 
jazykového sympozia (Dr. Starý), apod.  
 
 
 
Finanční zabezpečení  
 

 Rozpočet PF UK kryje pouze část zahraničních aktivit  a  významná část nákladů je 
kryta z různých grantů, z pozvání zahraničních partnerů i z jiných mimofakultních zdrojů. 
Svou úlohu hraje i  Fond mobility UK, zejména při mobilitě studentů. Mimo rozpočet fakulty 
probíhá část aktivit programu Socrates. V nejbližší době bude nutné získat novou kapacitní 
výukovou místnost pro zahraniční studenty programu Socrates. Příjmy z Letních škol jsou 
podle zákona 253/2004 Sb. o DPH zdaněny 19% (nejde o akreditované studijní programy  
§57 cit. zákona), což není motivující pro organizování těchto aktivit, které navíc mají 
reciproční charakter (naši studenti v zahraničí) a nemá proto ryzí komerční charakter. 
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Přílohy k oddílu „Zahraniční styky“ 

 
 

Finanční náklady v roce 2004 
(součást rozpočtu PF) 
 

Vyjíždějící pracovníci 
 

604,5 tis. Kč

Přijíždějící hosté 
 

 
226,- tis. Kč

Vyjíždějící studenti (semináře, soutěže) 
 

24,5 tis. Kč
 
Přijíždějící studenti (semináře, stáže) 

 
38,- tis. Kč  

Čistý výnos LŠ UNI San Francisco 
a UNI South Texas 

 
261,- tis. Kč 
60,- tis. Kč

 

Vyslání a přijetí v roce  2004      
 
 
Vyslaní pracovníci (počet výjezdů) 115
 
Přijatí hosté 82

Vyslaní studenti (bez Socrates) 28
 
Přijatí studenti (bez Socrates) 144

Mobilita akademických pracovníků PF v roce  2004 

Fakultní (univerzitní) dohody, přímá spolupráce – vyslání 
 
Dr. Larišová 8.-12.1.2004 Francie UNI Paris II. 
Dr. Larišová 6.-13.5.2004 Francie UNI Paris, UNI 

Toulouse, UNI Nancy
Doc. Seltenreich 10.-15.5.2004 Švýcarsko UNI Bern 
Doc. Seltenreich 29.5.-6.6.2004 Německo UNI Konstanz 
Dr. Zemánek 14.-19.6.2004 

19.-25.6.2004 
Německo 
Německo 

HU Berlin 
UNI Hamburg 

Prof. Tröster 19.-25.6.2004 Německo UNI Passau 
Prof. Tichý 5.-9.7.2004 Německo UNI Passau 
Doc. Tomášek 3.-9.10.2004 Švýcarsko UNI Zürich 
Prof. Adamová,  18.-24.10.2004 Itálie UNI Siena 
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Dr. Skřejpková 
Doc. Černá,  
Dr. Vanduchová 

25.10.-3.11.2004 Německo UNI Passau 

Prof. Pauknerová 15.-20.11.2004 Německo UNI Hamburg 
Prof. Tichý 12.-18.12.2004 Německo UNI Heidelberg,  

UNI Bonn 
 

 

Fakultní (univerzitní) dohody, přímá spolupráce – přijetí 
 
Prof. Cavallini 24.-26.2.2004 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Prof Dauses 26.-28.2.2004 Úvod do něm. práva UNI Bamberg 
Prof. Sander 15.-16.3.2004 Katedra evrop. práva UNI Tübingen 
Prof. Bork 18.-20.3.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Rebut 23.-25.3.2004 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Prof. Schmitt-Rolfes 25.-26.3.2004 Úvod do něm. práva UNI München 
Prof. Young 1.-11.4.2004 Úvod do angl. práva UNI Cardiff 
Prof. McNall 12.-16.4.2004 Úvod do angl. práva UNI Cardiff 
Prof. Seiler 15.-17.4.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Hromadka 22.-24.4.2004 Úvod do něm. práva UNI Passau 
Prof. Foyer 27.-29.4.2004 Úvod do franc. práva UNI Paris II. 
Prof. Arnold 29.-30.4.2004 Úvod do něm. práva UNI Regensburg 
Prof. Lagoni 6.-8.5.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Paschke 13.-14.5. 2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Dr. Krzynowek 7.-11.6.2004 Katedra práv. dějin UNI Warszawa 
Prof.M.Stoffels 27.-28.7.2004 Jednání o spolupráci UNI Passau 
Prof. Brauneder 3.-11.9.2004 Ústav práv. dějin UNI Wien 
Prof. Dauses 21.-23.10.2004 Úvod do něm. práva UNI Bamberg 
Prof. Paschke 4.-5.11.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Baran 7.-13.11.2004 Ústav práv. dějin JU Krakow 
Prof. Pavoni 7.-15.11.2004 Katedra mezin. práva UNI Siena 
Prof. Lagoni 25.-27.11.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Köhler 2.-4.12.2004 Úvod do něm. práva UNI Hamburg 
Prof. Hromadka 9.-11.12.2004 Úvod do něm. práva UNI Passau 
 

Konference, sympozia, kolokvia, semináře – vyslání 
 
Doc. Kuklík 20.-21.2.2004 Strasbourg konference ELFA 
Dr. Kühn 29.2.-7.3.2004 UNI Zagreb seminář „Advanced 

Issues of European 
Law“ 

Prof. Tichý 1.-5.3.2004 UNI Hamburg konference o mezin. 
právu soukromém 

Doc. Tretera 15.-16.3.2004 Katol.Akad.Mülheim Essener Gespräche 
zum Thema Staat und 
Kirche 
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Dr. Scheu 24.-27.3.2004 UNI Zürich mezin. konference 
Doc Čebišová 30.3.-1.4.2004 Konference o 

etických standardech 
veřej.sektoru 

Noordwijkerhout 
Nizozemí 

Prof. Tichý 15.-25.4.2004 konference a prac. 
zasedání ECTIL 
Vídeň a konference 
v Terstu 

UNI Wien 
UNI Terst 

Doc. Damohorský 
Dr. Stejskal 

16.-19.4.2004 seminář „Aktuální 
otázky 
pozemkového 
práva...“ 

UNI Zürich 

Prof. Šturma 18.-20.4.2004 Seminář Rady Evropy Haag 
Doc. Král, Prof. 
Šturma, Prof. 
Pauknerová, Doc. 
Sládeček, Dr. 
Zemánek 

6.-9.5.2004 Prague-Cardiff 
Workshop on EU 
Expansion 

UNI Cardiff 

Prof. Šturma 13.-16.5.2004 konference ESL Firenze 
Doc. Jelínek 17.5.2004 konference 

„Rekodifikácia 
trestného práva“ 

Akad. policejního  
sboru 
Bratislava 

Doc. Damohorský 2.-4.6.2004 mezin. konference 
k zemědělskému 
právu a právu  živ. 
prostředí 

UNI Nitra 

Dr. Zemánek 10.-13.6.2004 Kongres 
„Europäisches 
Verfassungsrecht...“ 

UNI Regensburg 

Prof. Tichý 11.-12.6.2004 Konference o 
mezin.právu 
obchodních 
společností 

UNI Hamburg 

Dr. Kühn 17.-26.6.2004 konference a 
Workshop „The 
Individual vs. the 
State“ 

CE UNI Budapest 

Prof.Kerner, 
Dr.Štangová 
Prof. Tröster 

18.-19.6.2004 Sympozium 
pracovního práva 

UNI Passau 

Prof. Tröster 23.-25.7.2004 vědecké kolokvium MPI München 
Prof. Šturma 16.-21.8.2004 Konference ILA Berlin 
Doc.Damohorský, 
Dr.Sobotka, 
Dr.Stejskal 

5.-9.9. 2004 Konference „Ochrana 
přírody a krajiny 
v právní teorii a 
praxi“ 

UNI Bratislava 

Prof. Winterová,  
Prof. Dvořák 

15.-17.9.2004 Konference 
„Kodifikace, 
europeizce a 
harmonizace 

UNI Trnava 
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soukromého práva“ 
Doc Damohorský 15.-20.9.2004 Konference o přístupu 

EU k právnímu a 
věcnému řešení 
klimatických změn 

UNI Leuven 

Doc. Marková 21.-28.9.2004 Mezinárodní 
konference o vývoji 
finančního práva ve 
střední a východní 
Evropě 

UNI Vilnius 
UNI Bialystok 

Dr. Z.Císařová, Dr. 
Žikovská 

26.-28.9.2004 konference Autorské 
právo v EU a 
informační společnost

UNI Bratislava 

Prof. Tröster, 
 Dr. Štangová 

30.9.-3.10.2004 Švýcarsko-české 
kolokvium o 
sociálním 
zabezpečení 

UNI Geneve 

Prof. Šturma 7.-10.10.2004 Konference 
„Biotechnology and 
International Law“ 

UNI Siena 

Doc. Tomášek 13.-21.10.2004 Mezin. konference 
k aktuálním otázkám 
mezinárodního a 
evropského práva 

Fordham UNI, N.Y. 

Prof. Pauknerová 13.-17.10.2004 Kolokvium IALS Istanbul 
Dr. Kühn 21.-25.10.2004 Konference 

„Comparative Law 
and Human Rights“ 

UNI Michigan 

Dr. Kühn 28.-31.10.2004 Konference „National 
Legal Traditions and 
the Making of the 
European 
Constitution 

UNI Zagreb 

Dr. Starý 9.-13.11.2004 11.Symposium for 
Language Teacher 
Educators 

UNI Edinburgh 

Prof. Pauknerová 11.-13.11.2004 Konference UNI Wien 
Doc. Tomášek 18.-20.11.2004 Evrop.bank.kongres Frankfurt a/M 
Prof. Malý, Dr.Petráš, 
Dr. Skřejpková 

25.-29.11.2004 Konference 
„Rechtskulturen des 
modernen 
Osteuropas“ 

MPI Frankufurt a/M 

Dr. Scheu, Dr.Beran 25.11.-3.12.2004 konference „The 
legitimacy of a New 
Taiwan Constitution“ 

Taipei (Taiwan 
Advocates Org.) 

Doc. Tretera 9.-12.12.2004 Konference 
církevního práva 

UNI Wien 
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Konference, sympozia, kolokvia, semináře – přijetí 
 
 
Prof.Thaler, 
G.Zimmer 
R.Deinhammer, 
I.Fürst, 
G.Sommeregger, 
L.Zucca 

21.-25.4.2004 UNI Wien 
kat.teorie práva 

Česko-rakouský 
právně-filozofický 
seminář 

Prof. Paschke 13.-16.5.2004 UNI Hamburg studentský seminář 
„Obchod.a hospod. 
právo pod vlivem 
evrop.práva“ 

Prof. 
Stelmach,Dr.Bárany, 
Prof. Prusák, 
Dr.Kanárik,  
Dr. Dobrovičová, 

27.-28.5.2004 UNI Krakow, UNI 
Trnava 
UNI Košice 

konference katedry 
teorie práva 

Prof Greber, Dr.Rys 3.-5.6.2004 UNI Geneve Česko-
švýc.kolokvium – 
Soc. zabezpečení 
v Evropě 

Prof. Koziol, 
Dr.Karner, 
Prof. Zipursky 

4.-5.6.2004 UNI Wien, Fordham 
UNI a kat. evr.práva 

Seminář o vývoji 
deliktní odpovědnosti 
za škodu 

G.Martins, R.Miccú, 
J.Shaw, 
S.Wernicke, B.de 
Witte, 
F.Goudapel, A.Sajo, 
S.Biernat, R.Arnold 

23.-26.9. 2004 SRN, ITA, POR, NIZ,
BEL, MAĎ, V.B., 
POL 

Sympozium „Ústavní 
smlouva EU“ 
 

Prof. Bydlinski 15.10.2004 UNI Wien Seminář „Soudcovské 
právo“ 

 
 
 

Přednášky (krátkodobé) – vyslání 
 
Doc. Tretera 8.-18.1.2004 Rakousko UNI Wien 
Prof. Šturma 15.-20.3.2004 Rakousko UNI Salzburg 

(Socrates) 
Doc. Tomášek 24.4.-2.5.2004 Španělsko UNI Santiago de 

Compostella 
(Socrates) 

Prof. Gerloch, Dr. Beran 10.-13.5.2004 Rakousko UNI Salzburg 
Dr. Scheu 23.-29.5.2004 Rakousko UNI Salzburg 

(Socrates) 
Prof. Tröster 1.7.2004 Německo UNI Norimberk 
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Prof. Bakeš 23.-26.9.2004 Itálie UNI Bologna 
Dr. Zemánek 12.-16.10.2004 Nizozemí Ústav T.M.C. Assera 

Haag 
Prof. Gerloch 15.-16.11.2004 Slovensko Ústav štátu a práva 
Dr. Horálková 25.-28.11.2004 Německo Hochschule 

Magdeburg 
 

Přednášky (krátkodobé) – přijetí 
 
Prof. 
Arnold,Dr.Wiese 

4.-5.1.2004 Evrop. ústava (pro 
KEP) 

UNI Regensburg 

Prof. Dauses 1.-3.4.2004 přednáška – Socrates UNI Bamberg 
Prof. Malecki 25.-30.4.2004 přednáškový pobyt – 

Ústav právních dějin 
UNI Krakow 

Prof. Arnold 29.4.2004 přednáška pro KEP UNI Regensburg 
Prof. Becker 23.-27.5.2004 přednáška – Ústav 

právních dějin 
UNI Regensburg 

Prof. Magnus 9.-11.12.2004 přednáška – Socrates UNI Hamburg 
 
 

Přednášky (dlouhodobé) – přijetí 
 
Prof. Berg Paula LS 2004 v rámci Fulbright 

Commisssion 
 

Prof. Burnett, prof. 
Dargo, 
prof. VerPloeg, 
W.Morrow 

22.5.-18.6.2004 South Texas – 
College of Law 

Letní škola 

Prof. Nazario, Prof. 
Davis 
Prof. Rosencranz 

30.6.-3.8.2004 UNI San Francisco Letní škola 

 
 

Odborné stáže – vyslání 
 
Dr. Beran 3.-31.7.2004 UNI München Summer Training in 

German and European 
Law 

Prof. Tröster 19.-22.7.2004 Rheinische F-W.UNI 
Bonn 

stud.pobyt 

Doc. Zapletal 1.-31.8.2004 MPI Freiburg stud.pobyt 
Dr. Beran 1.-30.9.2004 UNI Salzburg stud. stáž 
Dr. Seknička 7.-9.12.2004 Min.hospodářství SR studijní pobyt 
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Odborné stáže – přijetí 
 
Dr.Wieshaider 14.-22.4.2004 stud.pobyt – 

kat.práv.dějin 
UNI Wien 

 

 

Různé – vyslání 
 
Prof. Pauknerová 25.-31.1.2004 jednání s prof. 

Sonnebergerem 
UNI Passau 

Prof. Tichý 29.1.-5.2.2004 Spolupráce, výzkum UNI Regensburg 
Prof. Šturma 3.-4.2.2004 setkání „Experts of 

Fundamental Rights 
Bruxelles 

Dr. Scheu 16.-21.2.2004 dokončení vědecké 
studie 

UNI Salzburg 

Prof. Kučera 24.-25.2.2004 jmenovací řízení UNI Bratislava 
Doc. Kindl 24.-25.2.2004 zasedání VR UNI Bratislava 
Prof. Plíva, prof.Dědič 
Mgr. Čech 

26.-27.2.2004 setkání kateder 
obchodního práva 

UNI Bratislava 

Doc. Čebišová 2.-5.3.2004 Rada Evropy Strasbourg 
Doc. Mezřický 28.3.-1.4.2004 zasedání konzultační 

skupiny Evrop. 
křesťan. ekologické 
sítě 

Geneve 

Prof. Tröster 22.-25.4.2004 zasedání odborné rady 
Max-Planck Institutu 

München 

Prof. Bakeš, 
Doc.Marková, Doc. 
Karfíková, Dr. 
Novotný 

22-23.4.2004 zasedání učitelů 
kateder finančního 
práva 

UNI Košice 

Prof. Šturma 3.-4.2.2004 zasedání  Network of 
Independent Experts 
on Fundamental 
Rights  

Bruxelles 

Dr. Horálková 1.-31.8.2004 práce na Č-N 
slovníku 

UNI Passau 

Doc. Tretera, 
Dr.Horák, Dr. 
Skřejpková 

12.-18.9.2004 Rechtshistoriker Tag UNI Bonn 

Doc. Pomahač 16.-20.9.2004 zasedání „European 
Group of Public Law“

EGPL Athens 

Dr. Scheu 21.9.-3.10.2004 Dokončení  vědecké 
studie a jednání o 
další spolupráci 

UNI Salzburg 

Prof. Šturma 24.-29.9.2004 EMA Council 
Meeting 

Venezia 

Prof. Tichý 27.9.-2.10.2004 Jednání o další MPI Hamburg 
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spolupráci s MPI o 
spol.sympoziu 
v Praze 2005 

Doc. Čebišová 28.9.-1.10.2004 Rada Evropy Strasbourg 
Doc. Kindl, 
Prof. Skřejpek 

4.-5.10.2004 Zahájení výuky na VŠ 
práva Bratislava 

Bratislava 

Doc. Damohorský 15.-16.10.2004 pracovní jednání UNI Linz, UNI 
Salzburg 

Prof. Malý 17.-20.10.2004 pracovní jednání UNI Luzern 
Dr. Ossendorf 20.-21.10.2004 dovoz knih pro 

knihovnu 
UNI Hamburg 

Prof. Gerloch 27.-28.10.2004 habilitace (Dr. 
I.Kanárik) 

UNI Trnava 

Dr. Petráš 17.-20.11.2004 Jednání grantovém 
projektu na téma 
„Vývoj české 
ústavnosti v letech 
1627-1918“ 

UNI Wien 

Doc. Kuklík 26.11.-4.12.2004 archivní výzkum School of Slavistic 
Studies, London 

Doc. Čebišová 7.-12.12.2004 Rada Evropy Strasbourg 
 

Různé – přijetí 
 
Dr. Wallrabenstein  a 8 
referendářů Zemského 
soudu Hamburg 

8.1.2004 setkání s proděkanem 
doc. 
Damohorským,prof. 
Kernerem a B.Henkel

Hamburg 

D.Ashmore.Dr.Oldham, 
Dr.Tathman 

16.2.2004 předání diplomů 
Distančního kurzu 

UNI Cambridge 

Dr.Dereu,Dr.Gasser, 
Dr.Stepien,Dr.Moretti 

3.-5.3.2004 setkání studentů a 
učitelů UNI Nancy 
s našimi 

UNI Nancy 

Prof. 
Hicks,Prof.Ortwein 

15.-16.3.2004 jednání o spolupráci UNI Suffolk 

prof. Dillis K. Das 17.3.2004 jednání o spolupráci – 
kriminologie 

State UNI New York 

V.Szabó 25.11.2004 nabídka stipendií Goldman Sachs 
Foundation 
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Statistický přehled výjezdů v roce 2004 
 
Jméno počet výjezdů počet dní 
 
Doc. Adamová 1 7
Prof. Bakeš 2 6
Dr. Beran 3 43
Dr. Císařová Z. 1 3
Doc. Čebišová 4 17
Mgr. Čech 1 2
Doc. Černá 1 9
Doc. Damohorský 5 20
Prof. Dědič 1 2
Prof. Dvořák 1 3
Prof. Gerloch 3 8
Dr. Horák 1 7
Dr. Horálková 2 35
Doc. Jelínek 1 1
Doc. Karfíková 1 2
Prof. Kerner 1 2
Doc. Kindl 2 4
Doc. Král 1 4
Prof. Kučera 1 2
Doc. Kuklík 2 11
Dr. Kühn 4 27
Dr. Larišová 2 13
Prof. Malý 2 9
Doc. Marková 2 10
Doc. Mezřický 1 5
Dr. Novotný 1 2
Dr. Ossendorf 1 2
Prof. Pauknerová 5 25
Dr. Petráš 2 9
Prof. Plíva 1 2
Doc. Pomahač 1 5
Dr. Seknička 1 3
Doc. Seltenreich 2 15
Dr. Scheu 5 39
Prof. Skřejpek 1 2
Dr. Skřejpková 3 19
Doc. Sládeček 1 4
Dr. Sobotka 1 5
Dr. Starý 1 5
Dr. Stejskal  2 9
Dr. Štangová 2 6
Prof. Šturma 9 37
Prof. Tichý 7 44
Doc. Tomášek 4 28
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Doc. Tretera 4 24
Prof. Tröster 6 28
Dr. Vanduchová 1 9
Prof. Winterová 1 3
Doc. Zapletal 1 31
Dr. Zemánek 5 25
Dr. Žikovská 1 3
 
Celkem 115 636
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SOCRATES / ERASMUS 
 
Vyjíždějící studenti v letním semestru ak.r. 2003/2004 
 
1. Albrechtová Barbora   Bayreuth 
2. Bajar Zdeněk    Jönköping  
3. Barták Jan     Toulouse I  
4. Bělohlávková Michaela    Salzburg  
5. Bernard Michal     Belfast 
6. Bureš Tomáš     München  
7. Cikánek Milan     Linz 
8. Corradiniová Simona    Bologna 
9. Čížková Daniela     Toulouse I  
10. Dubanská Barbora    Lisabon 
11. Dubovský Juraj     Belfast 
12. Dušková Lenka     Hamburg 
13. Dvořák Petr     Bonn 
14. Fiala David     Dresden  
15. Filipová Petra     Toulouse I  
16. Hájková Jana     Nancy  
17. Háková Jitka     Copenhagen 
18. Halbrštátová Jana    Kiel 
19. Handl Jan      Zürich 
20. Havel Lukáš     Bonn 
21. Herman Jiří     Atény 
22. Hermann Jiří     Leuven  
23. Hes Jiří      München 
24. Holík Luboš     Lund  
25. Holubová Ivana     Wien 
26. Hřivnáčová Barbora    Nancy  
27. Hůlková Dagmar     Zürich 
28. Ivančíková Jitka     Turku  
29. Jandová Simona     Leuven 
30. Janů Ivana     Dresden  
31. Jašková Veronika    Cardiff  
32. Jirák Miroslav     Turku  
33. Juliš Petr      Münster 
34. Kabelová Kristýna    Turku  
35. Kalášková Renata    Berlin 
36. Kaletová Romana    Atény 
37. Kalfeřtová Denisa    Kiel 
38. Kalistová Markéta    Dresden 
39. Kaplan Lukáš     Dresden  
40. Kartner Martin     Pamplona 
41. Klímová Kateřina    Cardiff  
42. Kirchnerová Zuzana    Paris II  
43. Kirschnerová Eva    Dresden  
44. Kočová Veronika     Lausanne 
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45. Komárek Jan     Stockholm 
46. Koucká Martina     Limerick  
47. Kováčiková Markéta    Jönköping  
48. Kratěna Štěpán     Limerick  
49. Kruliš Kryštof     Jönköping 
50. Kubíčková Jana     Paris II  
51. Kuchárová Karmen    Granada 
52. Lánský Petr     Salzburg  
53. Lehečka Jiří     München 
54. Machalová Radka    Heidelberg  
55. Marešová Kateřina    Turku  
56. Medková Eva     Nancy  
57. Míková Adéla     Utrecht  
58. Montag Jan     Düsseldorf  
59. Mraček Jan     Utrecht 
60. Nevola Petr     Salzburg 
61. Nováková Markéta    Turku 
62. Nováková Petra     Nancy 
63. Novotná Ivana     Leuven 
64. Novotný Jiří     Dresden  
65. Opluštil Petr     Limerick  
66. Papula Jiří     Rouen 
67. Pavelec Petr     Limerick  
68. Peníšková Hana     Copenhagen 
69. Pětivlasová Šárka    Hamburg 
70. Petr Tadeáš     Cardiff 
71. Pilař Jiří      Limerick  
72. Pintová Kateřina     Rouen  
73. Pipková Petra     Passau  
74. Pohl Martin     Santiago de Compostella  
75. Polák Tomáš     Heidelberg 
76. Poláková Kateřina    Wien 
77. Procházka Tomáš    Limerick 
78. Raboch Pavel     Regensburg  
79. Rákosník Miroslav    Lund 
80. Rendla Luboš     Atény 
81. Rydlová Soňa     Passau  
82. Řemínek David     Dresden 
83. Severa Martin     Grenoble 
84. Strachotová Marie    Toulouse I 
85. Staněk Roman     Brusel 
86. Sýkorová Lucie     Paris II 
87. Šimek David     Bayreuth 
88. Šmrha Jiří      Passau 
89. Štekl Jan      Utrecht 
90. Štěpánek Kamil     Belfast 
91. Štěpánová Alice     Copenhagen 
92. Valenta Jaroslav     Santiago de Compostella 
93. Vaněk Jakub     Düsseldorf 
94. Veverková Darina    Bonn 
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95. Vlk Martin     Extramadura 
96. Vorel Filip     Siena 
97. Vršecký Radek     Passau 
98. Vybíral Petr     Regensburg 
99. Vyjídák Jan     Lisabon 
 
 
 
 
Vyjíždějící studenti v zimním semestru ak. r. 2004/2005 
 

 
1. Andrášová Jana    München 
2. Bajer Radomil    Bayreuth 
3. Bartůňková Anna    Salzburg 
4. Bílá Kateřina    Zaragoza 
5. Bílek Jiří     Leuven 
6. Blaha Jan     Jönköping 
7. Blechová Helena    Wien 
8. Brixiová Tamara    Toulouse 
9. Brixová Eva    Münster 
10. Brožková Jaroslava   Greiswald 
11. Bureš Jan     Bonn 
12. Cabicarová    Utrecht 
13. Caska Ondřej    Limerick 
14. Czenky Matej    Roma 
15. Černá Dagmar    Salzburg 
16. Čmakalová Hana    Madrid 
17. Diblík Jan     Limerick     
18. Dobeš Petr    München 
19. Dupláková Daniela   Grenoble   
20. Exnerová Julie    Utrecht 
21. Faltová Monika    Nancy 
22. Fantová Zuzana    Nancy 
23. Gala Petr     Dresden 
24. Götzová Kateřina    Dresden 
25. Georgián Vít    Düsseldof 
26. Hájek Otakar    Cardiff 
27. Halamová Jana    Mnichov 
28. Hanuliak Matúš     Paris 
29. Hasnedlová Lucie    Belfast 
30. Holá Barbora    Copenhagen 
31. Holeček Milan    Lund 
32. Homolová Irena    Cardiff 
33. Houfek Ivan    Limerick 
34. Hovorková Magda   Utrecht 
35. Hrabinová Magda    Turku 
36. Hronová Michaela   Gronningen 
37. Huk Petr     Zürich 
38. Hůrková Klára    Rouen 
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39. Janda Jan     Berlin 
40. Jandová Eva    Granada 
41. Janíková Olga    Hannover 
42. Jarolímková Andrea   Toulouse 
43. Jenčík Tomáš    Passau 
44. Kačírek Michal    Santiago de Compostella 
45. Kalibová     Cardiff 
46. Klimentová Dagmar   Copenhagen 
47. Kolan Erik    Hamburg 
48. Konečná Monika    Leuven 
49. Konečný Jiří    Aarhus 
50. Kortišová Daniela    Limerick 
51. Kostrová Tereza    München 
52. Koubková Hana    Pamplona 
53. Koudelková Martina   Bayreuth 
54. Kovalová Barbora   Hamburg 
55. Kristová Veronika   Gronningen 
56. Kvapil     Heidelberg 
57. Kvasničková Markéta   Siena 
58. Langhamerová Vlasta   Utrecht 
59. Langnerová Tereza   Utrecht 
60. Láska Vojtěch    Belfast 
61. Lokajová Mária    Toulouse 
62. Mačák Jakub    Leuven 
63. Martínková Jana    Nantes 
64. Molnárová Katarína   Cardiff 
65. Neklová Markéta    Linz 
66. Nguyen Viet Anh    Turku 
67. Novotná Petra    Turku 
68. Ochmannová Petra   Zaragoza 
69. Ondrůjová Eva    München 
70. Ouředníková Helena   Regensburg 
71. Palová Markéta    Bonn 
72. Pavlíček David    Salzburg 
73. Pitlová Monika    Bonn 
74. Poddaná Jana    Tübingen 
75. Pořízek Jan    Athény 
76. Příhodová Daniela   Dresden 
77. Pustina Tomáš    Limerick 
78. Rejtar Milan    Extremadura 
79. Rejtarová Jana    Jonköping 
80. Režná Jana    Cardiff 
81. Ridzoň Martin    Innsbruck 
82. Rozsypal Jaroslav    Rouen 
83. Rybář Pavel    Salzburg 
84. Siráková Andrea    Leuven 
85. Skuhravý Jan    Paris 
86. Slováková Dagmar   Toulouse 
87. Svobodová Eva    Dresden 
88. Šimek Michal    Stockholm 
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89. Šimová     Nancy 
90. Škábová Kateřina    Aarhus 
91. Šlemarová Denisa    Passau 
92. Šnejdrlová Zuzana   Bologna 
93. Šrámková Daniela   Passau 
94. Švarcová Hana    Heidelberg 
95. Tenková Zuzana    Nancy 
96. Tůmová Zuzana    Kiel 
97. Urban Tomáš    Limerick 
98. Vališ Martin    Düsseldorf 
99. Vávrová Taťána    Nancy 
100. Vavříková Michaela   Turku 
101. Vernerová Jana   Bruxelles 
102. Vlková Jitka    Wien 
103. Vondráková    Utrecht 
104. Vopatová Petra   Madrid 
105. Vrábel Peter    Dresden 
106. Zahálková Soňa   Kiel 
107. Zavřelová Eliška   Zürich 
108. Zúbeková Lucia   Lisabon 
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Seznam zahraničních studentů v akademickém roce 2003/2004 – letní semestr 
 
 
 
 
Č. Jméno Země/Uni-

verzita 
Kurs Délka pobytu 

1.  Annicchino Pasquale Italie/ 
Siena 

Socrates 16.02.–30.06. 

2.  Ben Massaoud Charizad Francie/ 
Nancy 

Socrates 16.02.–30.06. 

3.  Blanc Fanette Francie/ 
Toulouse I 

Socrates 01.10.–30.06. 

4.  Born Annett SNR/ 
Hannover 

Socrates 01.10.–30.06. 

5.  Breen  Julie 
Claire 

Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

6.  Da Cruz Duarte Isabel Portugalsko 
Lisabon 

Nominace 
MŠMT 

01.10.–30.06. 

7.  Dalhoff Tom SRN/ 
Heidelberg 

Socrates 01.10.–30.06. 

8.  Deane Yvonne Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

9.  
Eberharter 

Margit Rakousko/ 
Salzburg 

Socrates 16.02.–30.06. 

10.  Grouvel Lorraine Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10.–30.06. 

11.  Hahn Richard Rakousko/ 
Salzburg 

Socrates 16.02.–30.06. 
 

12.  Hansen Lars Dánsko/ 
Kodaň 

Socrates 16.02.–30.06. 

13.  Harjes 
K 

SNR/ 
Bonn 

Socrates 01.10.–30.06. 

14.  Healy Jerry Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

15.  Hlavacek Martina SRN/Mün-
chen 

Socrates 01.10.–30.06. 

16.  Hloucal Joachim SNR/ 
Dresden 

Socrates 16.02.–30.06. 

17.  Ittner Daniel 
SRN 
/Berlin 

Socrates 16.02.–30.06. 

18.  Järviaho 
 
 

Johanna 
Irmeli 

Finsko/ 
Turku 

Socrates 16.02.–30.06. 

19.  Jentunen Leena Finsko/ Socrates 16.02.–30.06. 
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Marja Turku 
20.  Kaarto Noora Finsko/ 

Turku 
Socrates 16.02.–30.06. 

21.  Lankinen Antti-Jussi Finsko/ 
Turku 

Meziuniver. 
dohoda 

16.02.–30.06. 

22.  Leane Eleanor 
Theresa 

Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

23.  Lechner Katharina SRN/  
Regensbur 

Socrates 01.10.-30.06. 

24.  Liddy Róisín Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

25.  Maguire Margaret Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

26.  Martinez Del Olmo Juan Španělsko/ 
Pamplona 

Socrates 01.10.-30.06. 

27.  Mc Call Kevin Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

28.  Micudova Alexandra Holandsko/ 
Utrecht 

Socrates 16.02.–30.06. 

29.  Moreau Johan Francie/ 
Rouen 

Socrates  01.10.- 30.06 

30.  Nauleau Julie 
Francie/ 
Nantes 

Socrates 01.10.–30.06. 

31.  O´Keeffe Darelle Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

32.  Palenicek Marc Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10.–30.06. 

33.  Plassara Helen Řecko/ 
Atheny 

Socrates  16.02.–30.06. 

34.  Prehofer Andreas Rakousko/ 
Linz 

Socrates 01.10.–30.06.  

35.  Propst Carmen Rakousko/ 
Wien 

Socrates 16.02.–30.06. 

36.  Rechberger Thomas Rakousko/ 
Wien 

samoplátce 01.10.–30.06. 

37.  Richard Pia Francie/ 
Grenoble 

Socrates 01.10.–30.06. 

38.  Samaniego-
Martinez 

Javier Španělsko/G
ranada 

Socrates 01.10.–30.06 

39.  Santala Anniina 
Jenni 

Finsko/ 
Turku 

Socrates 16.02.–30.06. 

40.  Sényi De Nagy- 
Unyom 

Alexandra-
Nicole 

Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10.–30.06. 

41.  Serwatka Marketa Polsko/ 
Wroclaw 

Meziuniver. 
dohoda 

16.02.–30.06. 

42.  Sikoski 
 
 

Dimce SNR/ 
Bonn 

Socrates 01.10.–30.06. 
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43.  Simon Samy Francie/ 
Toulouse I 

Socrates 01.10.–30.06. 

44.  Thornhill Marie Irsko/ 
Limerick 

Socrates 16.02.–30.06. 

45.  Van Welij Thijs Holandsko/ 
Utrecht 

Socrates 16.02.–30.06. 

46.  Vasseur Aude Francie/ 
Rouen 

Socrates 01.10.–30.06. 

47.  Vereertbrug-Ghen Adriaan Belgie/ 
Leuven 

Socrates 01.10.–30.06. 

48.  Wagner Marcus SRN/ 
Heidelberg 

Socrates 01.10.–30.06. 

49.  Winter Eric 
SRN 
Dresden 

Socrates 01.10.–30.06.  

50.  Yano Shinya Japonsko/ 
Tsukuba 

Meziuniver. 
dohoda 

01.10.-30.06. 

 
 
 
 
Seznam zahraničních studentů v akademickém roce 2004/2005 – zimní semestr 
 
 
 
 
Č. Jméno 

Země/ 

Universita 

Kurs Délka pobytu 

1. Almlöf  Per Henrik Švédsko/ 
Jönköping 

Socrates 01.10.–20.02. 

2. Bello Felice Itálie/ 
Roma 

Socrates 01.10.–30.06. 

3. Bichler  Christina 
Kathrin 

Německo/ 
Mnichov 

Socrates 01.10.–20.02.. 

4. Bradatsch  Björn Německo/ 
Heidelberg 

Socrates 01.10.–30.06. 

5. Cebrian  Torris Irma Španělsko/ 
Zaragoza 

Socrates 01.10.–30.06. 

6. Chesnel  Julien Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10.–30.06. 

7. Dammann  Wiebke Německo/ 
Dresden 

Nominace 
MŠMT 

01.10.–20.02. 

8. Dauner  David Německo/ 
Berlin 

Socrates 01.10.–20.02. 

9. Demant  Charles 
Marie 

Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10–30.06. 

10. Dussapt  Chloé Francie/ Socrates 01.10.–20.02. 
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Nancy 2 
11. Fernández Román Vincente  Španělsko/ 

Granada 
Socrates 01.10.–30.06. 

12. Ferraú  Sara Alice Německo/ 
Düsseldorf 

Socrates 01.10.–30.06. 

13. Fischer  Katrin Německo/ 
Dresden 

Socrates 01.10.–20.02. 

14. Flasche  Jan Německo/ 
Bonn 

Socrates 01.10.–20.02. 

15. Fu Yue Japonsko/ 
Tsukuba 

Meziuniver. 
dohoda 

01.10.-30.06. 

16. Gabarre  Manuel Španělsko/ 
Zaragoza 

Socrates 01.10.–30.06. 

17. 
Geary  Marie 

Irsko/ 

Limerick 

Socrates 01.10.–20.02. 

18. 
Grau Anne- 

Kristin 
Německo/ 
Halle 

samoplátce 01.10.–20.02. 

19. Guermond  Francois Francie/ 
Rouen 

Socrates 01.10.–30.06. 

20. 
Höbel  Sven Andreas Německo 

Regensburg 

Socrates 01.10.–30.06. 

21. Kitzel  Andreas Německo/ 
Bonn 

Socrates 01.10.–20.02. 

22. Lahmann  Henning 
Christian 

Německo/ 
Hamburg 

Socrates 01.10.–20.02. 

23. Leduc  Amelie Marie Francie/ 
Toulouse 

Socrates 01.10.–30.06. 

24. Meyer  Manuela Německo/ 
Kiel 

Socrates 01.10.–20.02. 

25. Migonney  Caroline 
Jacquelin  

Francie/ 
Toulouse 

Socrates 01.10.–30.06. 

26. Modrzyk  Magalie  Francie/ 
Nancy 2 

Socrates 01.10.–20.02. 

27. Moreau  Noemi Anne Francie/ 
Nancy 2 

Socrates 01.10.–20.02. 

28. Nemcik  Anna Maria Německo/ 
Münster 

Socrates 01.10.–30.06. 

29. Nick Christian Německo/ 
Dresden 

Socrates 01.10.–20.02. 

30. Nikolopoulou  Maria Řecko/ 
Atheny 

Socrates  01.10.–20.02. 

31. Oechsle  Malaika 
Katharina  

Německo/ 
Hamburg 

Socrates 01.10.-30.06. 

32. Pasquier  Ilona Iva Francie/ 
Dijon 

Socrates 01.10.–20.02. 

33. Pérez Fernández  Isabel  Španělsko/ Socrates 01.10.–30.06. 
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Pamplona 
34. Peter Steffen Německo/ 

Hannover 
Socrates  01.10.- 30.06 

35. 
Pfleger  Eva Rakousko/ 

Wien 

Socrates 01.10.–30.06. 

36. Pöschl  Richard Německo/ 
München 

Socrates 01.10.–30.06. 

37. Rivollier  Alice Francie/ 
Paris II 

Socrates 01.10.–30.06. 

38. Rama Sophie Francie/ 
Grenoble 

Socrates 01.10.–30.06. 

39. Rom  Marjan Belgie/ 
Leuven 

Socrates  01.10.–20.02. 

40. Runhede  Svedlund 
Hanna 

Švédsko/ 
Jönköping 

Socrates 01.10.–20.02.  

41. Samaniego-
Martinez 

Javier Španělsko/G
ranada 

samoplátce 01.10.–20.02. 

42. 
Schmitz  Sascha Mark 

Německo/ 
Buchum 

Socrates 01.10.–20.02. 

43. Schreier  Hans-Georg Německo/ 
Bayreuth 

Socrates 01.10.–30.06. 

 
44. Schwanke  Benjamin Německo/ 

Hamburg 
Socrates 01.10.–30.06. 

45. Schwausch Christiane Německo/ 
Dresden 

Socrates 01.10.–30.06. 

46. Sethmann  Matthias 
Carsten 

Německo/ 
Hamburg 

Socrates 01.10.–30.06. 

47. Svensson  Anna Rut Švédsko/ 
Stockholm 

Socrates 01.10.–30.06. 

48. Tissot  Marianne Francie/ 
Nancy 2 

Socrates 
 

01.10.–20.02. 

49. Thomas Edda Německo/ 
Dresden 

Meziuniver. 
dohoda 

01.10.–20.02. 

50. Uhl Thorsten Německo/ 
Lipsko 

Meziuniver. 
dohoda 

01.10.–30.06. 

51.  Van Asche  Pieterjan 
Jozef Jaak 

Belgie/ 
Lueven 

Socrates 01.10.–20.02. 

52.  Verley  Damien Francie/ 
Toulouse I 

Socrates 01.10.–30.06. 

53.  Vernuft Cord Německo/ 
Berlin 

Socrates 01.10.–20.02. 

54.  Vickers  Christopher Německo/ 
München 

Socrates 01.10.–30.06. 

55.  
Weber  Manuela  Rakousko/ 

Linz 

Socrates 01.10.–20.02. 

56.  Wiehl Franz Německo/ Socrates 01.10.–30.06. 
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Passau 
57.  Woltag  Johann-

Christoph 
Německo/ 
Heidelberg 

Socrates 01.10.–30.06. 

58.  Zwaenepoel  Caroline Belgie/ 
Leuven 

Socrates 01.10.–20.02. 

 
 
 
 
Výdaje  (fakultní) - Socrates/Erasmus 
 

• Na mzdy: LS 2004: 275000,- Kč  /výuka-250 hod/ 

•                 ZS 2004: 259600,- Kč /výuka-236 hod/ 

 

• Publikace, aj.  - placeny z grantu RUK: 

6636 Výdaje spojené s použitím nových technologií a nákupem 
vybavení 

14902 Obecné náklady na administrativu 
77751 Výroba, tisk, distribuce a náklady na překlady 

 

 

 

Příjmy 2004  Socrates/Erasmus 
 
 
 

• 3000,- EUR 
Rechberger Thomas Rakousko/ 

Wien 
samoplátce 01.10.2003 –

30.06.2004 
 

• 3000,- EUR 

Grau Anne- 
Kristin 

Německo/ 
Halle 

samoplátce 01.10.2004 –
30.06.2005 

 
• 1500,- EUR 

Samaniego-
Martinez 

Javier Španělsko/Gr
anada 

samoplátce 01.10.2004 –
20.02.2005 

 
 

• 3057,- EUR 
GRANT pro Socrates/Erasmus 2004 – příjem z RUK 
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VI. Habilitační řízení a řízení o jmenování profesorem 
 
 

Dlouhodobým cílem vedení fakulty je zvyšování profesní kvalifikace a kariérního 
růstu učitelů se snahou o maximální podporu zejména mladším uchazečům, aby docházelo k  
plynulému doplňování stavu habilitovaných pedagogů na jednotlivých katedrách. 
  

V roce 2004 byla na Právnické fakultě UK v Praze dokončena celkem 4 kvalifikační 
řízení, z toho 1 habilitační řízení a 3 řízení ke jmenování profesorem. Zahájena, ale 
nedokončena byla 4 kvalifikační řízení, z toho 1 habilitační řízení a 3 řízení ke jmenování 
profesorem. Jejich účastníky byli zaměstnanci fakulty, ve 2 případech uchazeči z jiných 
vysokých škol.  Vědeckou radou UK byly kladně projednány 2 návrhy na jmenování 
profesorem (Jan Kuklík a Naděžda Rozehnalová), které nebyly do 31.12.2004 ukončeny. 
Z důvodů neschválení na VR PF bylo 1 řízení zastaveno a další kvalifikační řízení byla 
úspěšně dokončena.                                                                                                                                    
 

V roce 2004 probíhala na PF UK rovněž dvě řízení ke jmenování profesorem pro pracovníky 
z jiných vysokých škol, kteří o zahájení jmenovacího řízení požádali z důvodu, že jejich 
pracovišti (Masarykova univerzita v Brně) nebyla udělena požadovaná akreditace.  Vzhledem 
k počtu udělených akreditací, které jako na jediné právnické fakultě v ČR kompletně 
pokrývají  úplnou strukturu vyučovacích předmětů, bude těchto případů i v budoucnu 
přibývat. 
 

PF UK byla rozhodnutím MŠMT udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke 
jmenování profesorem celkem ve dvanácti oborech, z toho v 7, resp. 8 na dobu platnosti do 
31. října 2011 a ve zbývajících do 31. října 2007. V jednom oboru (římské právo) akreditace 
nebyla udělena pro řízení ke jmenování profesorem. Samostatným rozhodnutím MŠMT byla 
udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Právo 
životního prostředí na dobu platnosti do 30. května 2007.  
 

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem  v roce 2004 na PF UK 
 
Habilitační řízení  
 
doc. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. – dodatečná habilitace (ukončeno na PF UK ) 
JUDr. Josef Salač, Ph.D. (jmenován 1. 2. 2004) 
 
zahájeno, ale nedokončeno 
 
JUDr. Christian Harald Scheu, Ph.D. 
 
Řízení ke jmenování profesorem 
 
doc. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc. (jmenována 1. 6. 2004) 
doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (ukončeno na PF UK a UK) 
doc. JUDr.Naděžda Rozehnalová, CSc. (ukončeno na PFUK a UK) 
doc. JUDr. PhDr. Miloš Večera, CSc. (ukončeno na PF UK) 
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zahájeno, ale nedokončeno 
 
doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
doc. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
doc. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 
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VII. Granty, transformační a rozvojové projekty a výzkumné záměry 
 
 
Granty 
 

V roce 2004 se pracovníci Právnické fakulty UK podíleli na řešení celkem 22 
grantových projektů. Z nich  bylo 11 pokračujících a 9 bylo získáno nově v roce 2004, 
z čehož 8 grantů  získalo dotaci, (1 grant byl z osobních důvodů řešitele zastaven) a 2 granty 
dotaci nezískaly (viz tabulky).  
 

Nově získané projekty řešené pracovníky fakulty, a to buď v postavení hlavního 
řešitele nebo spoluřešitele, pocházejí především ze dvou grantových agentur: GA UK a 
GAČR a jeden z FRVŠ (viz. tabulka). 
 
 
Pokračující granty 
 
Rok Číslo Název řešitel (spoluřešitel) agentura délka 

grantu 
(rok) 

1999 CZ/98/10 Zákon o životním prostředí Doc. JUDr. V. Mezřický,  
Doc. JUDr. E. Kružíková, 
CSc. 
Doc. JUDr. J. Drobník, CSc. 

MŽP 4

2000 LI 002007 Informační systém pro 
výzkum Evropské unie – 
databáze KnowEurope 

PhDr. J. Mouchová 
spoluřešitelka 

MŠMT 4

2001 LI 01033 Databáze CELEX – základní 
informační zdroj o právu EU 

PhDr. J. Mouchová MŠMT 3

2001 CO1/068 Permanent Course-European 
Public Law  Evropské veřejné 
právo 

Doc. JUDr. R. Pomahač, 
CSc. 

Jean Monet 
Project 
Brusel EU 

3

2001 407/01/11
83 

Ústavní řešení mimořádných 
situací a bezpečnosti v období 
evropské integrace 

Prof. JUDr. V. Pavlíček, 
CSc. 

GAČR 3

2002 407/03/04
86 

Srovnávací výzkum systémů 
veřejné správy ve vybraných 
evropských státech a 
problémů demokratické 
transformace a modernizace 
veřejné správy  

JUDr. J. Grospič, CSc. (AV 
ČR) řešitel 
Doc. JUDr. T. Čebišová, 
CSc., 
spoluřešitelka (PFUK) 

GAČR 2

2002 402/02/13
66 

Dějiny monetárních teorií na 
českém území 

Doc. Ing. K. Půlpán, CSc. 
(FSV) 
řešitel 
PhDr. Mgr. I. Bažantová, 

GAČR 3



 77

CSc. 
spoluřešitelka 

2003 407/03/05
27 

Vývoj české ústavnosti 
v letech 1627-1918 

Prof. JUDr. Karel Malý, 
DrSc. 

GAČR 3

2003 407/03/P
O 46 

Právní a faktické postavení 
národnostních menšin 
v českých zemích v letech 
1948-1970 

JUDr. PhDr. René Petráš GAČR 3

15.7. 
2003
- 
31.3.   
2004 

RB/12/03   Opatření v souvislosti 
s implementací Opčního 
protokolu k Úmluvě OSN 
proti mučení do vnitrostátního 
práva 

Mag. phil. Dr. iur. Harald 
Christian Scheu, Ph.D.  

MZV 1

2004
2005 

 Grant za účelem vytvoření 
nového výběrového předmětu 

JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. 
LL.M. 

Curriculum 
Ressource 
Center 
Budapest 

1

 
 
Přehled  grantů, které žádaly o dotaci 
 
Nově získané granty  
 
2004 543/2004 

A TFP 
Právní a finanční aspekty 
rozpočtového hospodaření 

Mgr. Radim Boháč 
 

GAUK 1

2004 542/2004 
A TFP 

Úmluva o lidských právech
a biomedicíně se zřetelem
na standardizaci a praktické
využití informovaného 
souhlasu 
(6801 Medic. Právo, trestní,
správní, občanské právo) 

Petr Šustek 
(student) spoluřešitelé prof. 
JUDr. D. Císařová, DrSc. a 
kol. 

GAUK 1

2004 část A Aktuální otázky tvorby práva 
v relaci k členství České 
republiky v Evropské unii 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, 
CSc. 

GAČR 3

2004 409/04/02
04 

Záchranáři na ostrově:
Kapitola ze života 

Doc. JUDr. Jan Kuklík, 
DrSc.            (spoluřešitel 
s FFUK) 

GAČR 1

2004 407/04/  
P240 

Prosazování ekologicko-
právní    odpovědnosti 
v ochraně biodiverzity a jeho 
perspektivy 

 

JUDr. Vojtěch Stejskal, 
Ph.D. 

GAČR 3
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2004 449/2004   
A EK 

Perspektivy rozvoje komodit-  
ního burzovnictví v České 
republice – podnikání a etika 

PhDr. Mgr. P. Seknička, Ph. 
D. 

GAUK 1

2004 923 A c Vybudování studovny pro 
přístup studentů 
k informačnímu     systému 

RNDr. Petr Stupka FRVŠ 1

2004 407/05/      
PO91 

Pojem právnické osoby, teo- 
orie právnických osob, odpo- 
vědnost právnických osob 

JUDr. Karel Beran  
grant byl přerušen, ještě 
v roce 2004, protože řešitel 
neukončil v termínu 
doktorandské studium 

GAČR 3

      

Granty, které nezískaly dotaci 
 
 
2004  Obrazy soudnictví v českých   

masmédiích 
Doc. PhDr. Milan Sláma     
(katedra filoz. a sociol.) 

1 GAUK    

2004  Právní aspekty postavení obcí 
v oblasti bydlení 

JUDr. Ing.  Josef Staša, 
CSc. 

1 MMR  

 
 
 
Výzkumné záměry 
 

Výzkumné záměry jsou na Právnické fakultě řešeny od roku 1999. V roce 2004  
končilo řešení výzkumného záměru MSM 112200004 Reforma českého právního řádu se 
zřetelem k právu EU, jehož hlavním řešitelem byl prof. JUDr. P. Šturma, DrSc. 
 

Od počátku roku 2004 byl vypracováván návrh  nového výzkumného záměru 
Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu ČR na počátku 3. tisíciletí – perspektivy, 
východiska a kořeny. Délka záměru byla navrhována na 6 let (od roku 2005 do roku 2010) a 
celkové náklady na jeden rok činily 11 125 000,- Kč, z čehož institucionální podpora byla 
navržena na 6 403 000,-Kč a vklad uchazeče na 4 722 000,-Kč. 

 
Začátkem roku byla podána  žádost o nový výzkumný záměr, který dostal přidělené 

číslo MSM 21620804 a hlavním řešitelem se stal prof. JUDr. P. Šturma, DrSc. 
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Publikační výstupy z výzkumného záměru za rok 2004  
 
BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2004. Hlava XVIII., hlava XVIV., hlava XXVI., oddíl 8 a hlava XXVII. ISBN 80- 
7179-853-3. 
 
ŠTURMA, Pavel. Charta základních práv Evropské unie, in: České právo na prahu Evropské 
unie. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 1-2/2004, Praha, 2004, s. 95-110.  
ISBN: 80-246-0838-3 
 
DVOŘÁK, Jan. Vývoj občanského práva, in Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 
1989, Sborník příspěvků, uspořádali K. Malý a L. Soukup. UK Praha, Karolinum 2004, str. 
472-479. 
 
DVOŘÁK, Jan. Majetkové společenství manželů, Aspi Publishing, Praha 2004 
 
ŠVESTKA, Jiří. Hospodaření s majetkem státu, 2. přepracované a doplněné vydání, C.H. 
Beck, 2004.  
 
SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva, Beck, Praha 2004. 

PAUKNEROVÁ, Monika (autor statě). Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo. 
[European private international law and  the czech law]. Acta Universitatis Carolinae – 
Iuridica, 2004, č. 1-2, s. 133-143. 

HENDRYCH, Dušan. Die Verwaltungsorganisation in Tschechien. Wiesner, Stolz (Hg.) 
Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmiteleuropa, Sien, Verlag‚ Östereich, 2004 

HENDRYCH, Dušan, GROSPIČ, Jiří. Das Verwaltungsverfahren und die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Hill, Pitschas (HG.): Europäisches Verwaltungsverfahrenrecht, 
Berlin, Duncer  Humblot, 2004 

VOPÁLKA,Vladimír, MIKULE, Vladimír (spoluautor) : Soudní řád správní. C.H. Beck, 
Praha, 2004 

SLÁDEČEK, Vladimír. Rozhodování kompetenčních konfliktů soudními a jinými státními 
orgány.HLOUŠEK, V. ŠIMÍČEK, V. (eds.) Dělba soudní moci v České republice. MU Brno 
2004 

SLÁDEČEK,Vladimír. Ústavní soud a jeho vliv na tvorbu práva. Pezl,T. (ed.): Sborník příspěvků. 
Mezinárodní teoretický seminář pořádaný PF Západočeské univerzity v Plzni. ZČU 2004 

KINDL, Vladimír. ÚVODNÍ SLOVO pro sborník příspěvků na téma „České právo na prahu 
Evropské unie“ AUC-Iuridica č. 1-2/2004, Nakladatelství Karolinum 

PAUKNEROVÁ, Monika. Svoboda usazování obchodních společností - mezinárodní právo 
soukromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora, Právník 12/2004  



 80

CZAPLINSKI, W., ŠTURMA, P., Poland and the Czech Republic, in: Gowlland-Debbas, V. 
(Ed.), National Implementation of United Nations Sanctions. A Comparative Study, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden / Boston, 2004, s. 381-401.  
ISBN: 90-04-14090-5 
     
MALÝ, Karel. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 (spolu s doc. L. 
Soukupem), Karolinum, Praha 2004 
 
KINDL, Vladimír. JUDIKATURA československých soudů o církvích, náboženských 
společnostech a duchovenstvu publikovaná v letech 1948-1989. In: Vývoj práva 
v Československu v letech 1945-1989, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, str. 560-577. 
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VIII. Ediční činnost fakulty 
 

Podmínky ediční činnosti fakulty jsou upraveny Edičním řádem právnické fakulty. Ediční 
komise na základě návrhů z kateder projednala a univerzitnímu nakladatelství Karolinum 
předložila pro rok 2004 ediční plán učebních textů, vědeckých a dalších publikací. Dále 
připravila a projednala plán samostatné ediční činnosti fakulty. Ediční komise kontrolovala 
plnění edičních plánů a stejně jako v minulých letech zorganizovala v měsíci březnu a říjnu 
knižní trhy právnické literatury. Tato aktivita fakulty je již dlouhodobě přijímána velmi 
pozitivně jak ze strany studentů, tak i učitelů fakulty. 

V roce 2004 vyšlo v Nakladatelství Karolinum jedno dvojčíslí uznávaného právnického 
časopisu Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. Z důvodu  rozsáhlé distribuce tohoto 
periodika v zahraničí klade redakční rada důraz na to, aby zde byla zařazována obsáhlejší 
resumé v anglickém, německém či francouzském jazyce. 

Těžiště působení fakulty v oblasti ediční práce je vedle AUC-Iuridica a ostatních 
vědeckých publikací vydávaných Nakladatelstvím Karolinum vydávání titulů Edičním 
střediskem PF. Pozornost si zaslouží také práce vydané v ediční řadě Prameny a nové proudy 
právní vědy, sborníky z tuzemských a mezinárodních konferencí a dvojjazyčné publikace v 
ediční řadě České právo a EU.  

Vydavatelský trh právnických publikací přijímá výsledky práce pedagogických a 
vědeckých pracovníků fakulty velmi příznivě. Významná nakladatelství právnické literatury 
považují učitelé fakulty za své stěžejní autory. Podrobný přehled titulů vydaných Edičním 
střediskem PF je připojen.  

Přehled titulů vydaných v Edičním středisku Právnické fakulty UK v roce 2004 
 
Ediční řada – Prameny a nové proudy právní vědy 
 
Dějiny právnického stavu a právnických profesí - dotisk 
 
 
Ediční řada – Sborníky z konferencí 
 
Damohorský (ed): Europäisches Umweltrecht in Deutschland und der Tschechisches 
Republik 
Scheu, Hýbnerová (ed): Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení – International and 
National  Mechanisms against Torture  
Pavlíček a kol. :  Bezpečnost ČR a potřeba ústavních změn 
Pavlíček a kol.: Obrana, bezpečnost a krizové stavy 
2. Deutsch -Tschechisches Rechtsfestival 
 
 
Ediční řada – České právo a EU 
 
Pomahač: České správní právo – Czech administrative law 
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Řada vědeckých publikací 
 
Soukup: Právně historické studie č. 36 
 
 
Skripta 
 
Munková: Sociální politika 
Pichrt: Příklady z pracovního práva 
Rezková: Ruština pro právníky 
 
Časopis AUC – vydávaný v Nakladatelství Karolinum 
 
1-2/2004 – Tomášek (ed): České právo na prahu EU 
 
 
Ediční řada – Práce posluchačů Právnické fakulty 
 
Nevrzal: Trestná činnost subjektů na kapitálovém trhu 
Melniková: Vybrané aspekty obchodních společností ve světle českého a zahraničního práva 
Šolcová: Zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve státech EU 
Strouhalová: Právní problematika bankovního dohledu 
Jaroš: Právní úprava obchodní firmy 
Gaine: Právní otázky převodu energie v mezinárodním obchodním styku 
Vodičková: Smlouvy o cenných papírech 
Brychtová: Právní úpravy transplantací a veřejné právo 
Smolek: Implementace a prosazování norem mezinárodního práva a práva evropských 
společenství v oblasti životního prostředí 
Hůlka: Filosofické a právně teoretické koncepce práva na život 
Camrda: Ústavní systémy členských států a evropské právo 
Štefko:Výpověď z pracovního poměru  z organizačních důvodů 
Ossendorf: Právní a ekonomické nástroje činnosti České národní banky  
 
 

Přehled publikační činnosti kateder v roce 2004 

Přehled publikační činnosti kateder v roce 2004 uvádí příloha. Jedná se o všechny 
nahlášené publikační výstupy, tedy i ty, které nejsou akceptovány celostátním registrem 
informací o vědě, ani celouniverzitní bibliografií. Číselné údaje vyjadřují autorské podíly, 
nikoliv počet publikací, to znamená, že pokud knihu, článek, kapitolu atd. vytvořili dva 
autoři, jsou v tabulce jako dva výstupy a nikoliv jeden. Stav databáze k 28.2. 2005. 
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            Přehled publikační činnosti kateder v roce 2004   
(stav k 
28.2.2005)  

       
Katedra 

K
n
Č 

K
n
Z 

Ka
pČ

Ka
pZ 

E
d 

S
b
Č 

S
b
Z 

S
t
Č

S
t
Z

Uč
Vš

K
u
č 

Č
č
Č 

Čč
Z 

Ex
pČ

Ex
pZ

Př
ed 

El
D
o 

Př
ek 

R
ec 

R
ů
z 

Cel
ke
m 

teorie 
práva           1   

1
1   5   

1
5             6 3 41

filozofie a 
sociologie 4             1                      1 6

právních 
dějin     1 8   1   9 4 8

2
4 7 1     2     2   67

občanskéh
o práva 3   21         3   1

1
6 7       3     2 2 58

trestního 
práva 2             3   5

2
7 4             1   42

obchodníh
o práva 6   20 1       5 1 1   

2
0             2   56

pracov. 
práva a 
soc. 4   11         6 2 2

3
5

2
6 2               88

ústavního 
práva           4   

1
3 1 3 2 1                 24

národního 
hospod. 2             3       

1
1               1 17

správního 
práva 2             8   2   5           1 1 1 20

finančního 
práva 1   1         4     8 2         1       17
práva 
život. 
prostředí 2             4 2 1 1 7             1   18

mezinárod. 
práva               3 4 3 6 9                 25

evropskéh
o práva 1   4 3     1

1
1

1
2 5

3
6

3
1       1     3   108

jazyků 1 1               1               1     4
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Ústav 
práva 
autor.               1       2                 3
Ústav 
právních 
dějin           3   

1
1 1 1 6 5 1     1     3   32

Celkem 
2
8 1 58 12   9 1

9
6

2
7 38

1
6
1

1
5
2 4     7 1 2 

2
1 8 626

 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky 
 
 
KnČ  

Kniha v českém 
jazyce       Kuč   

Kapitola v 
učebnici   

KnZ  
Kniha v cizím 
jazyce       ČčČ   

Článek  v českém 
časopise  

KapČ  
Kapitola v české 
knize       ČčZ   

Článek v zahraničním 
časopise 

Ed  Editor          
Exp
Č   

Expertiza 
česká    

KapZ  
Kapitola v 
zahraniční knize       ExpZ  

Expertiza 
zahraniční   

SbČ  
Sborník 
český         Před   

Předná
ška     

SbZ  
Sborník 
zahraniční        

ElD
o   

Elektronický 
dokument   

StČ  
Stať ve sborníku 
českém       Přek   

Překla
d     

StZ  
Stať ve sborníku 
zahraničním      Rec   

Recen
ze     

UčVš  
Učebnice 
vysokoškolská       Růz   Různé     
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IX. Knihovna 
 

 
 Rok 2004 byl rokem mimořádně příznivým pro akviziční činnost knihovny. Fakultní 
rozpočet byl posílen finančním darem Nadace Roberta Bosche ve výši 150.000 Eur. Tento 
příspěvek byl určen výhradně na obnovu knihovního fondu po povodni v roce 2002. Je 
zřejmé, že hlavním motivem roku byl nákup, zpracování a zpřístupňování nových přírůstků. 
 
 Jako další prioritu roku 2004 lze označit rozšiřování služeb uživatelům, především 
 na úseku elektronických služeb. Na druhé straně se v roce 2004 opět nepodařilo vyřešit 
otázku skladových prostor pro knihovnu, ačkoliv stávající úložné prostory již disponují pouze 
minimální rezervou.  
 
 
Oddělení zpracování knihovního fondu:  
 
 Díky možnostem byl přírůstek v roce 2004 mimořádně vysoký. Celkem přibylo 5.935 
svazků, z toho 5.178 knih a vázaných časopisů, 641 diplomových prací, 113 rigorózních prací 
a 3 zvukové učebnice pro nevidomé studenty. 
 
Tab.1 – Přírůstky podle způsobu nabytí  
 
 2004 2003 2002 
Koupě 
 

3.294 3.158 1.745 

Dar 
 

1.232 782    544 

Výměna 
 

  58   30   22 

Vazba 
 

477 450 594 

Granty 
 

117 108   18 

VŠ práce 
 

757     0     0 

Celkem: 5.935 4.528 2.923 
 
 
 Do elektronického katalogu přibylo 3.154 záznamů běžného přírůstku a všechny tyto 
záznamy byly předány do souborného katalogu Univerzity Karlovy i souborného katalogu 
České republiky –Caslin.  
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Tab.2 – Struktura finančních zdrojů 
 
 2004 2003 2002 
Rozpočet fakulty 2.802.682 990.784 2.446.653
Dotace na náhrady 0 6.359.671 0 
Robert Bosch Stiftung 4.785.784 0 0 
Povodňové konto 111.807 0 0 
VZ a granty učitelů 113.814 147.728 24.048 
Granty knihovny 0 327.809 192.390 
Celkem:  7.814.087 7.825.992 2.663.091
 
 
Nadace Roberta Bosche: 
 
 Právnická fakulta byla v rámci projektu „Obnova knihovny Právnické fakulty UK 
zničené povodní 2002“ příjemcem finančího daru Nadace Roberta Bosche. Celková částka 
150.000,- Eur (v přepočtu 4.475.784,- Kč) byla určena na nákup německé, rakouské a ostatní 
evropské literatury. S ohledem na velkou ztrátu starší právnické literatury bylo 30.000,- Eur  
vyčleněno na úhradu antikvárních titulů. Ve spolupráci s katedrami a ústavy bylo zakoupeno 
1.740 svazků, přičemž 67% bylo německé provenience, 20% rakouské a 13% z ostatních 
evropských zemí. Četné konzultace poskytly i přední osobnosti jednotlivých oborů. Protože 
zakoupené publikace nepředstavují velký informační potenciál pouze pro PF, ale i pro širší 
odbornou obec, byla věnována pozornost jejich propagaci i mimo fakultu (informační 
bibliografie, výstava, informace příbuzných pracovišť) a zajištěny podmínky pro jejich 
maximální využití. 
 
Časopisy: 
 
 Odběr papírových časopisů se v roce 2004 prakticky nezměnil. Předplatné bylo 
sjednáno na 344 titulů (2003: 342 titulů). Nově však byly přikoupeny elektronické přístupy 
k jedenácti titulům: 1) Common Market Law Review, 2) Journal of International Economic 
Law, 3) European Journal of International Law, 4) Journal of Law and Society, 5) 
International and Comparative Law Quarterly, 6) European Environment, 7) European 
Environmental Law Review, 8)European Journal on Criminal Policy and Research, 9) Law 
and critique, 10) Public Administration, 11) Ratio juris. Ty je možno číst na počítačích 
v budově Právnické fakulty. Další odborné časopisy jsou dostupné v databázi Hein-On-Line 
(více než 900 titulů) a další prostřednictvím konsorcia spravovaného za Univerzitu Ústřední 
knihovnou UK. 
 
Databáze: 
 
 Výrazná změna nastala v přístupu k elektronickým databázím. Rokem 2003 byl 
ukončen program MŠMT „LI –Informační zdroje pro výzkum a vývoj“a zahájen následný 
program na léta 2004 – 2008, „1N-Informační infrastruktura výzkumu“.V programu 1N došlo 
k redukci elektronických informačních zdrojů přístupných na základě celonárodních licencí a 
změnilo se rozložení dostupnosti databází. Knihovna PF UK má konsorciální přístup do 
univerzálních bibliografických i plnotextových zdrojů jako např. Web of Knowledge, Journal 
of Citation Report,  Proquest 5000, EBSCO, Ulrichsweb a samostatně předplácí fulltextovou 
databázi právnických článků Hein-On-Line. České oborové databáze ASPI a LEGSYS 
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zajišťuje Pracoviště počítačové techniky. Aktualizovaný seznam dostupných databází je na 
domácí stránce knihovny http://knihovna.prf.cuni.cz/. 
 
Revize: 
 
 Průběžně pokračovaly revize v dislokovaných skladech, kde jsou uloženy knihy 
zachráněné během povodní. Bylo zrevidováno 6.253 svazků. Protože vznikla naléhavá 
potřeba přesunu části knih do skladů na fakultě, byla větší pozornost věnována stěhování a 
tempo revizních prací bylo pomalejší než v roce 2003. V letních měsících byla provedena 
pravidelná revize volného výběru ve studovnách. Jednalo se o 41.465 svazků a zjištěné ztráty 
činily 146 svazků, stejně jako v roce 2003. 
 
 
Oddělení služeb čtenářům 
 

Celoroční činnost oddělení byla silně ovlivněna uložením knih a časopisů na různých 
místech na fakultě i mimo ni. Přesto, že vyhledatelnost dokumentů a jejich distribuce  
k uživateli byla obtížnější, dařilo se poskytovat základní služby na standardní úrovni. Ve 
snaze nabídnout uživatelům širší spektrum služeb, bylo hodně času věnováno tzv. 
elektronickým službám. Kontaktní e-mailová adresa pro vyřizování dotazů, 
knihovna@prf.cuni.cz je běžně užívána. V roce 2004 bylo zavedeno zasílání upomínek 
elektronickou poštou a umožněno čtenářům kontrolovat stav svého výpůjčního konta ze 
vzdáleného přístupu i rezervovat si dokumenty a prodlužovat výpůjčky elektronicky. Hodně 
času bylo věnováno koncipování služby elektronického doručování dokumentů (EDD), která 
však s ohledem na platnou úpravu autorského práva nemohla být zatím zavedena. 
 
Tab.3-Složení uživatelů 
 
 2004 2003 2002 
Student (PF UK) 4.874 4.513 4.362
Student (mimořádné studium) 75 41 66 
Doktorand 73 97 170 
Sokrates, Cambridge 64 91 57 
Rigorozant 331 478 460 
Host 118 108 139 
Veřejnost 556 801 562 
Veřejnost UK 103 153 294 
Veřejnost (student mimo UK) 260 269 374 
Zaměstnanec (PF UK) 217 221 214 
Instituce 47 34 33 
Celkem 6.718 6.806 6.731
 
 
 Ve struktuře uživatelů nedošlo k žádným zásadním pohybům. Výraznější je přírůstek 
v kategorii studentů Právnické fakulty a studentů mimořádného studia, což je dáno především 
počtem nově přijatých studentů. Zajímavé je, že po roce opět došlo k nárůstu počtu uživatelů 
z UK a poklesu mimouniverzitních. Veřejnost vně UK tvoří přibližně 1/5 registrovaných 
uživatelů knihovny.  
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Tab.4-Poměr univerzitních a mimouniverzitních uživatelů 
 
 2004 2003 2002 
Uživatelé z řad UK 5.406 5.116 5.395
Uživatelé mimo UK 1.312 1.690 1.396
 
 
Tab.5-Návštěvnost 
 
 2004 2003 2002 
Návštěvnost 64.500 65.008 62.587
 
 Návštěvnost knihovny se výrazně nemění, což je logické vzhledem k stabilnímu počtu 
čtenářů, stejné kapacitě studoven i otevírací době jako v minulých letech. Klasické výpůjční 
služby však vykazují nárůst jak v kategorii prezenčních, tak absenčních výpůjček. Postupně 
rostou i požadavky na meziknihovní výpůjční služby. Největšími žadateli o MVS z naší 
knihovny jsou velké veřejné, především krajské knihovny.  
 
Tab.6-Výpůjčky 
 
 2004 2003 2002 
Prezenční 48.800 47.036 46.470
Absenční 15.382 9.704 9.509 
Celkem 64.182 56.740 55.979
 
Tab.7-MVS MMVS 
 
 2004 2003 2002
MVS-jiné knihovně 60 22 48 
MVS-pro naše uživatele 27 11 12 
MMVS-pro naše uživatele 16 11   1 
Celkem 103 44 61 
 
 Zájem o samoobslužné kopírování opět mírně vzrostl. V roce 2004 bylo čtenáři 
pořízeno 337.410 kopií (2003: 329.945), přestože častá poruchovost strojů snižovala možnosti 
kopírování. Pro potřeby fakulty bylo pořízeno celkem 117.407  kopií. 
 
 Pro studenty prvního ročníku bylo připraveno 60 úvodních exkurzí do knihovny. Další 
exkurze byly na požádání uspořádány pro kolegy z oboru (např. Vyšší odborná škola 
informačních studií, SKIP-sekce muzejních knihovníků, SKIP-klub vysokoškolských 
knihovníků, knihovnice PF ZČU a další). Zorganizovány byly též dvě výstavy publikací. Obě 
propagovaly velké soubory publikací darované naší knihovně. První věnovala Suffolk 
University (USA) a druhý byl pořízen z finančního přípěvku Robert Bosch Stiftung (DE).  
 
 
Dokumentační oddělení 
 
 Do databáze časopiseckých článků bylo doplněno 1.559 běžných záznamů, 1.638 
záznamů retrospektivních a 72 statí (2003: 1.475). Excerpováno bylo 78 časopisů (2003: 75). 
Tradičně bylo vydáno šest čísel bulletinu Excerpta Iuridica a zpracováno 10 rešerší na 
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objednávku. Jako doprovodný materiál k výstavě publikací z daru Boschovy nadace byl 
sestaven obsáhlý bibliografický soupis. Náplní pracoviště je i evidence publikační činnosti 
učitelů fakulty. Za rok 2004 bylo ke dni 28.2.2005 sebráno 626 záznamů. 
 
 
Další významné aktivity knihovny 
 
 Knihovna byla hostitelským pracovištěm 10. pracovního setkání právnických 
knihovníků ČR a SR. Zúčastnilo se 35 účastníků z 11 institucí (sedmi českých a čtyř 
slovenských). Tradice výročních setkání byla založena v roce 1993 právě na PF UK. 
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X. Počítačové technologie 

 

Fakultní síť 
 

Fakultní počítačová síť v současnosti čítá cca 280 stanic. Rozdělení mezi zaměstnance 
a studenty je následující: 
 

Zaměstnanci 194 pracovních stanic
Studenti 84 pracovních stanic

 
Studentům jsou k dispozici počítače v těchto učebnách: 
  

učebna 333 18 stanic (plus jedna pro dozor) 
učebna 017 44 stanic (plus jedna se scannerem a jedna pro dozor) 
studovna Knihovny PF 19 stanic 

 
Počítače, jež jsou k dispozici zaměstnancům lze rozdělit na: 
 
 
 
 
 
 

Během roku 2004 bylo dále zakoupeno 50 počítačů, jejichž umístění je plánováno do 
vznikající učebny v půdních prostorách fakulty. Za účelem modernizace počítačového 
vybavení zaměstnanců PFUK bylo v roce 2004 zakoupeno 36 pracovních stanic, jejichž 
záměna za zastaralé sníží jejich procento z celkového počtu na cca 60% (stanice určené pro 
studenty do tohoto počtu nespadají).  
 

Placený barevný tisk 
 

V prosinci roku 2004 byla zakoupena barevná tiskárna HP LaserJet 2550n , přičemž 
od 1. února 2005 je možné v prostorách fakultní počítačové učebny 333 využít barevného 
tisku. S ohledem na náklady týkající se provozu barevné tiskárny byla stanovena zaváděcí 
cena 10 TJ (tiskových jednotek, 1 TJ = 1,- Kč) za tisk jedné strany A4. K placení barevného 
tisku je použito stejného způsobu jako u černobílého tisku, tj. pomocí tiskových kupónů. Cena 
a způsob černobílého tisku zůstává nezměněn. 
 
 
 
Využití služeb černobílého tisku za rok 2004 bylo v jednotlivých učebnách následující: 
 

 stránek
Učebna č. 012 16 838
Učebna č. 017 112 577
Učebna č. 333 11 271

Kanceláře zaměstnanců 165
Studijní oddělení 12
Knihovna fakulty 17
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Používaný software 
 

V říjnu 2004 byla kompletně přepracována instalace Windows XP používaná v počítačové 
síti PF UK. Největší změnou v instalaci Windows XP je implementace aktualizačního balíku 
Service Pack 2, dále byly aktualizovány všechny programy používané v instalaci Windows 
XP a navíc přidány zcela nové programy umožňující efektivněji pracovat s Internetem, 
multimédii a grafikou. Současná verze Windows XP, která je instalována na počítače v 
počítačové síti PF UK má v sobě nainstalované následující softwarové vybavení: 

• Adobe Reader 6.0.2a CE 
• DVD Decrypter 3.5.2.0 
• Feedreader 2.7 
• Antivirový systém AVG 7.0 
• IrfanView 3.95 
• IZArc 3.4.1.5 
• Java Runtime Environment 1.4.2 
• LeechFTP 1.3 
• Media Player Classic 6.4.8.2 
• Microsoft Office XP SP3 
• Miranda IM 0.3.3.1 
• Mozilla Firefox 1.0 
• Mozilla Thunderbird 1.0 
• Mozilla Suite 1.0 
• OpenOffice.org 1.1.4 
• PSPad 4.3.1 
• Putty 0.56 
• QuickTime 
• RealOne Player 
• Spybot – Search & Destroy 1.3 
• T602 View 
• Total Commander 6.51 
• WinSCP 3.7.1 
• PhotoFiltre 6.0.2 
• Winamp 5.08d 

 
Již v průběhu roku 2004 byly v počítačové síti PF UK implementovány automatické 

aktualizace systému Microsoft Windows XP – Software Update Services, které přispívají 
velkou mírou k zabezpečení pracovních stanic uživatelů před útoky virů a spyware. Dále je 
nainstalován software pro výuku jazyků LANGMaster.NET, právní systémy ASPI a 
LexGalaxy. 
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Bezdrátová síť 
 
Od druhé poloviny roku 2004 bylo pracovníky PPT vytvářeno prostředí nutné pro 

implementaci bezdrátové sítě. Z tohoto důvodu byla zakoupena následující zařízení: 
 

 počet 
AP Cisco AiroNet 1121 G 8
Switch Cisco WS-C 2950T-24 4

 
 

V rámci uvažované konfigurace nastavení bezdrátové sítě by měli mít studenti 
k dispozici tuto, případně zredukovanou, množinu služeb: 
 

Služba port
www  80
www + SSL zabezpečení 443
FTP 21
SSH 22
SMTP 25
IMAPS 143
...  

 
 
Pro uvedení do plného provozu se předpokládá první polovina roku 2005. 
 

Zpoplatnění kopírování 
 

V září roku 2004 byl pracovníky PPT zaveden systém pro zpoplatnění služby 
kopírování v Knihovně PFUK. Bylo při tom využito stávajícího systému pro zpoplatnění 
tisku, tj. používání tiskových karet v hodnotě 10, 50 a 100 tiskových jednotek v ceně 12, 55 a 
100 Kč, přičemž cena kopie jedné strany A4 činí 1TJ.   
 

Elektronická přihláška 
 

Pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 byla pracovníky PPT vytvořena 
aplikace umožňující jednak elektronické podání příhlášky ke studiu, ale také sledování celého 
průběhu přijímacího řízení, včetně možnosti prohlížení výsledků přijímacích testů, kontroly 
získaných bodů a korektního nascanování výsledků. 

 

Informační systém 
 

Na podzim roku 2003 uzavřela na základě výsledků veřejné obchodní soutěže 
Právnická fakulta smlouvu o dílo na Návrh, vývoj, implementaci a podporu Informačního 
systému Právnické fakulty se společností IBM Česká republika, spol. s r. o. V období do 
konce roku 2003 byly provedeny některé analytické práce a vytvořeny některé prototypy. 
Klíčovým pro ISPF byl po všech stránkách rok 2004. 
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 V průběhu roku došlo k ukončení analytické fáze všech aplikací a modulů IS a byl 
zahájen jejich vývoj. Jak je u takto rozsáhlých projektů obvyklé, postupně začalo docházet ke 
zpoždění proti původně předpokládanému harmonogramu. I přes zpoždění a další drobné 
potíže se podařilo před začátkem akademického roku 2004/2005 uvést do provozu aplikace 
související se studijní agendou, jako např. aplikace pro tvorbu rozvrhu (Tajemník, Bobr, 
Metro), prezentace rozvrhu na webových stránkách, Předměty Online a zejména aplikace 
Přihlašování k rozvrhu a Přihlašování na zkouškové termíny. Obě posledně zmiňované 
aplikace jsou tzv. kritické. Kritické jsou z hlediska nadměrné kumulace zátěže do krátkého 
časového úseku (je dopředu oznámen den a hodina začátku přihlašování). V takovém 
okamžiku bylo zaznamenáno několik set a tisíc uživatelů – studentů přistupujících k systému. 
S ohledem na zkušenosti nasbírané v dřívějších letech díky analogickým aplikacím vlastní 
výroby je ISPF koncipován tak, aby tuto zátěž zvládl a byl schopen všechny uživatele 
obsloužit. 
 
 Pro zimní semestr 2004/2005 byl rozvrh vytvořen již v dodaných aplikacích, 
přihlašování do rozvrhu a přihlašování na zkouškové termíny bylo provázeno obtížemi, 
nakonec se však podařilo vše uspokojivě vyřešit a programy jsou již v rutinním používání. 
 
 V oblasti provozních aplikací pro administrativu fakulty došlo k většímu zpoždění, 
které bylo zapříčiněno několika faktory. V nemalé míře se jedná o komplexnost personální 
problematiky a evidence pracovněprávních vztahů, jakož i o návaznost na Informační systém 
Univerzity Karlovy, přičemž pro oba systémy je personální systém WhoIS společný. Na 
tomto systému jsou návazně vystavěny všechny ostatní administrativní moduly (Juridikum, 
Zahraniční oddělení, Věda a výzkum – grantová činnost, personální bibliografie, ediční 
středisko, a další aplikace). Všechny aplikace s výjimkou WhoIS verze 3 (testována byla 
verze 2b) byly dokončeny před koncem roku 2004, byly otestovány a připomínkovány. 
 
 Klíčovou oblastí celého ISPF je oblast tzv. datových replikací – plně automatické 
přenášení dat z jednoho systému do druhého (např. z mzdového systému do WhoIS a zpět, ze 
systému IS Studium do WhoISu, do knihovního systému Tinlib, …). Problematika těchto 
datových přenosů se ukázala jako podstatně složitější, než byly původní optimistické odhady. 
Testování datových přenosů se také ukázalo být časově vysoce náročné (obnovování záloh 
jednotlivých systémů, instalace testovacích databází, snaha o minimální narušování běžného 
chodu provozovaných systémů, …) vedlo ke značnému zpoždění většího rozsahu. Do konce 
roku 2004 byly otestovány datové přenosy mezi vybranými provozními systémy, replikační 
mechanismy však nebyly ve stavu, který by umožňoval nasazení do rutinního provozu. 
 
 Zhotovitel ISPF, firma IBM Česká republika spol. s r. o. se zavázal odstranit všechny 
nalezené nedostatky a vady v ISPF tak, aby jej bylo možno plně nasadit do rutinního provozu. 
Je ovšem potřeba podotknout, že některé vyvinuté aplikace budou reálně nasazeny do 
rutinního užívání až se zahájením akademického roku 2005/2006 – to v případě, kdy za 
aplikační logiky vyplývá nadměrná obtížnost nasazení uprostřed akademického roku 
(problémem jsou vesměs chybějící data za první semestr), např. aplikace Odměny za výuku, 
Evidence kvantifikovatelných činností apod. 
 
 Projekt Informačního systému splnil, resp. splní požadavky, které na něj byly kladeny. 
Zpoždění projektu sice přineslo jisté obtíže, zejména při uvádění aplikací do běžného 
provozu, přesto je reálná představa o úspěšném zakončení celého projektu v roce 2005. 
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XI. Personální část 
 
 

1. Vedení Právnické fakulty  
 
Doc. JUDr. Vladimír Kindl,  
děkan 
Tel.: 222310889 
E-mail: VANOVA@PRF.CUNI.CZ 
 
Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., 
proděkan pro zahraniční záležitosti 
Tel.:224812743 
E-mail: DAMOHORS@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Jiří Hřebejk, 
proděkan pro přijímací řízení 
Tel.: 221005465 
E- mail: HREBEJK@PRF.CUNI.CZ 
 
Doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., 
proděkan pro magisterský studijní program 
Tel.: 221005414 
E-mail: KUKLIK@PRF.CUNI.CZ 
 
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., 
proděkan pro výzkumnou činnost a rozvoj 
Tel.: 221005420 
E-mail: SKREJPEK@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Věra Štangová, CSc., 
proděkanka pro rigorózní zkoušky a celoživotní vzdělávání právníků 
Tel.: 221005509 
E-mail: STANGOVA@PRF.CUNI.CZ 
 
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., 
proděkan pro doktorské studium, edici a vědu 
Tel.: 221005362 
E-mail: TROSTER@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Oldřich Říha 
tajemník fakulty 
Tel.: 222310682 
E-mail: RIHA@PRF.CUNI.CZ 
 
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., 
tajemník fakulty (od 1. 10. 2004) 
Tel.: 222310682 
E-mail: HORACEK@PRF.CUNI.CZ 
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Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. , 
předseda Akademického senátu Právnické fakulty 
Tel.: 221005451 
E-mail: SALAC@PRF.CUNI.CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

2.  Akademický senát Právnické fakulty 
 
Akademický senát měl ve stavu k 31. 12. 2004 celkem 19 členů (z toho 10 pedagogů a 9 
studentů) 
 
 
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., 
předseda 
Tel.: 221005451 
E-mail: SALAC@PRF.CUNI.CZ 
 
Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., 
místopředsedkyně 
Tel.: 221005532 
E-mail: MARKOVA@PRF.CUNI.CZ 
 
Petr Štustek, 
místopředseda 
E-mail: Petr.Sustek@centrum.cz 
 
Pedagogická část 
 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 
Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
 
Studentská část 
 
Adriana Bártová 
Pavel Gonda 
Lenka Hejkrlíková 
Ivan Houfek 
Kateřina Klímová 
Jan Petrov 
Petr Šustek 
Petr Vybíral 
Daniel Zdeněk 
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3. Vědecká rada Právnické fakulty 
 
Vědecká rada fakulty měla ve stavu k 31. 12. 2003 celkem 38 členů 
 
 
Předseda: 
Doc. JUDr. Vladimír Kindl 
 
Členové: 
Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 
JUDr. Jan Bárta, CSc. 
Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. 
Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 
Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 
JUDr. Karel Čermák 
Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Prof. JUDr. Jan Filip, CSc. 
JUDr. Martin Foukal 
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Doc. JUDr. Zdenka Gregorová, CSc. 
Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
Prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. 
JUDr. Milan Kindl, CSc. 
Prof. JUDr. Marta Knappová, DrSc. 
Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. 
Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. 
JUDr. Antonín Mokrý 
JUDr. Otakar Motejl 
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
Prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. 
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. 
Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
Doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. 
Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
JUDr. Vladimír Stibořík 
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
Doc. JUDr. Zbyněk Švarc 
Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 
Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
Doc. Ing. PhDr. Jan Urban, CSc. 
Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. 
Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 
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4.  Komise Právnické fakulty 
 

Mzdová komise 
Předseda:  Doc. JUDr. Vladimír Kindl 
Tajemnice:  Vladana Hlaváčková 
Členové:  Doc. JUDr. Hana Marková, CSc. 
   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
   Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
   Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
   Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
 

Knihovní komise 
Předseda:  Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
Tajemnice:  Ladislava Spurná 
Členové:  JUDr. Mgr. Jana El-Dunia, CSc. 
   Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
   JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
   PhDr. Jana Mouchová 
   Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. 
   Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
   Alena Vondráková 
 

Komise pro obnovu knihovního fondu 
Předsedkyně:  PhDr. Jana Mouchová 
Členové:  Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 
   Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
   Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
   Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
   Ing. Iva Schmidtová 
   Alena Vondráková 
 

Ediční komise 
Předseda:  Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
Tajemnice:  Blanka Jandová 
Členové:  Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
   Doris Hadrabová    

JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 
Doc. JUDr. Michaela Zuklínová, CSc. 

 

Inventarizační a náhradová komise 
Předseda:  Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 
Členové:  Doc. PhDr. Mgr. Ilona Bažantová, CSc. 

Mgr. Petr Čech 
   Ing. Iva Schmidtová 
   JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
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Disciplinární komise 
Předseda:  JUDr. Jiří Hřebejk 
Tajemnice:  Mgr. Marcela Balíková 
Členové:  Adriana Bártová 

Pavel Gonda 
Jakub Mačák 

   JUDr. Helena Prášková, CSc. 
   JUDr.Marie Vanduchová, CSc. 
 

Přijímací komise 
Předseda:  Doc. JUDr. Vladimír Kindl 
Tajemnice:  Mgr. Marcela Balíková 
Členové:  Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 
   Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
   JUDr. Jiří Hřebejk 
   Doc. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
   Jakub Mačák 
   Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 
   Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
   JUDr. Věra Štangová, CSc. 
   Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
   Petr Vybíral 
 

Redakční rada AUC Iuridika 
Předseda:  Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 
Tajemnice:  Blanka Jandová 
Členové:  Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 
   Prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc. 
   Doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc. 
   Doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
   Prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 
   Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
   Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
   Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 
   Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
   JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 
   Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 
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5. Počty zaměstnanců 
 
a) Právnická fakulta měla ve stavu k 31. 12. 2004  267 zaměstnanců  (242,31 – viz pozn.), 

z toho 137 žen. 
Učitelů bylo 152 (132,78) z toho  25 profesorů, 40 docentů, 80 odborných asistentů z toho 
2 na rodičovské dovolené, 1 na neplaceném volnu, 7 asistentů, ostatních zaměstnanců 115 
(109,53), z toho 1 na rodičovské dovolené. 

Pozn.: V závorce je přepočtený stav. 
 

 
 

b) Přehled učitelských zaměstnanců a odborných pracovníků na katedrách a ústavech 
(počet žen v závorce): 

 
 

 
Katedry, ústavy             Prof. Doc. OA A Učitelé 

celkem 
Odborní 

pracovníci 
Teorie práva a právních 
učení 

2(0) 1(0) 4(1) 2(0) 9(1) 0(0) 

Filosofie a sociologie 1(0) 2(0) 1(0) 0(0) 4(0) 0(0) 
Právních dějin 3(0) 4(0) 3(0) 0(0) 10(0) 0(0) 
Občanského práva 5(1) 5(3) 2(1) 1(0) 13(5) 0(0) 
Trestního práva 2(1) 2(0) 5(2) 1(0) 10(3) 0(0) 
Obchodního práva 3(1) 4(1) 5(2) 0(0) 12(4) 0(0) 
Pracovního  práva a 
práva sociálního 
zabezpečení 

2(0) 1(1) 7(4) 0(0) 10(5) 1(0) 

Ústavního práva 1(0) 2(1) 6(2) 1(1) 10(4) 0(0) 
Národního hospodářství 0(0) 2(1) 4(0) 0(0) 6(1) 0(0) 
Správního práva a 
správní vědy 

1(0) 5(1) 5(2) 0(0) 11(3) 1(0) 

Finančního práva a 
finanční vědy 

1(0) 2(2) 4(1) 0(0) 7(3) 0(0) 

Práva životního 
prostředí 

0(0) 3(0) 2(0) 0(0) 5(0) 0(0) 

Mezinárodního práva 1(0) 2(1) 3(2) 0(0) 6(3) 0(0) 
Evropského práva 1(0) 3(0) 2(1) 0(0) 6(1) 0(0) 
Jazyků 0(0) 0(0) 15(13) 0(0) 15(13) 1(0) 
Tělesné výchovy 0(0) 1(0) 5(3) 2(1) 8(4) 0(0) 
Ústav práva autorského, 
práv průmyslových a 
práva soutěžního 

1(0) 0(0) 7(5) 0(0) 8(5) 0(0) 

Ústav právních dějin 2(1) 1(0) 0(0) 0(0) 3(1) 3(1) 

Celkem 
26(4) 40(11) 80(39) 7(2) 153x)(56) 6(1) 

 
 
x) Prof. Malý je počítán 2x (vedoucí katedry a ředitel ústavu). 
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c) Přehled ostatních zaměstnanců  (počet žen v závorce) 
 
 
Pracoviště                 Vedoucí Referenti Odborní pracovníci Dělníci Celkem 
Oddělení všeobecné 1(1) 2(2) 0(0) 0(0) 3(3) 
Personální oddělení 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 2(2) 
Referát PaM 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 
Oddělení studijní 1(1) 12(12) 0(0) 0(0) 13(13) 
Oddělení zahraniční 1(0) 2(2) 0(0) 0(0) 3(2) 
Oddělení pro vědu, 
výzkum a edici 

1(1) 2(2) 0(0) 0(0) 3(3) 

Ekonomické oddělení 1(1) 7(7) 0(0) 1(0) 9(8) 
Provozní oddělení 1(0) 2(1) 0(0) 19(5) 22(6) 
Civilní ochrana 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 
Juridikum 0(0) 3(3) 0(0) 0(0) 3(3) 
Knihovna 1(1) 17(17) 0(0) 0(0) 18(18) 
Pracoviště počítačové 
techniky 

1(0) 2(2) 9(1) 0(0) 12(3) 

Referát pro program 
Socrates/Erasmus 

0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 

Celkem 
9(6) 53(51) 9(1) 20(5) 91(63) 

 
 
Pozn.: K 91 je nutné přičíst 17 (sekretářky kateder a ústavů), 1 (tajemník fakulty) a 6 (odborní 
pracovníci na katedrách a ústavech). 
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d)  Přehled učitelských zaměstnanců na katedrách a ústavech: 
- v části celkem v závorce přepočtený stav 
- v ostatních částech v závorce zkrácené úvazky 
- prof. Malý počítán 2x (vedoucí katedry a ředitel ústavu) 
- DV – zaměstnanci, kteří by již mohli vzhledem k věku pobírat starobní důchod, ale ještě o 

něj nepožádali 
- D – zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod 
 
 
Katedry, ústavy        Prof. Doc. OA A DV D Celkem 
Teorie práva a 
právních učení 

2(1 x 0,5) 1(0,5) 4(1 x 0,5) 2 1(0,5) 1(0,5) 9(7,50) 

Filosofie a sociologie 1(0,10) 2(1 x 0,5) 1 0 1 0 4(2,60) 
Právních dějin 3(1 x 0,33) 4 3 0 1 2(1 x 

0,33, ) 
10(9,33) 

Občanského práva 5 5 (1 x 0,90) 2 1 0 6 (1 x  
0,9) 

13(12,90) 

Trestního práva 2   2(1 x 0,33) 5 1 0 3(1 x 
0,33) 

10(9,33) 

Obchodního práva 3 4(1 x 0,5) 5(1 x 0,5, 1 
x 0,1) 

0 0 5(2 x 0,5) 12(10,10) 

Pracovního práva a 
práva sociálního 
zabezpečení 

2 1 7(1 x 0,5,    
1 x 0,66)  

0 1 1(0,66) 10(9,16) 

Ústavního práva 1 2(1 x 0,5, 1 
x 0,66) 

6(1 x 0,33,   
2 x 0,25)   

1 0 2(1 x 0,5) 10(6,99) 

Národní hospodářství 0 2 4(1 x 0,75) 0 0 1(0,75) 6(5,75) 
Správního práva a 
správní vědy 

1 5(1 x 0,5) 5(1 x 0,5) 0 1 3(2 x 0,5) 11(10,0) 

Finančního práva 1 2 4(2 x 0,75) 0 1 1(0,75) 7(6,50) 
Práva životního 
prostředí 

0 3(1 x 0,5) 2 0 0 2(1 x 0,5) 5(4,50) 

Mezinárodního práva 1 2 3(1 x 0,25) 0 1 0 6(5,25) 
Evropského práva 1 3 (1 x 0,33) 2(1 x 0,33) 0 1 1( 0,33) 6(4,66) 
Jazyků 0 0 15(1 x 0,88) 0 0 0 15(14,88) 
Tělesné výchovy 0 1 5 2(1 x 

0,5) 
0 2 8(7,50) 

Ústav práva 
autorského, práv 
průmyslových a práva 
soutěžního 

1 0 7(6 x 0,5,    
1 x 0,33) 

0 0 1(0,33) 8(4,33) 

Ústav právních dějin 2(1 x 05) 1 0 0 1 1 3(2,50) 
Celkem 26(23,43) 40(35,22) 80(68,63) 7(6,5) 9(8,5) 32(24,12) 153(133,78)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103

e)   Přehled ostatních zaměstnanců 
- v závorce přepočtený stav 
- DV – zaměstnanci, kteří by mohli vzhledem ke svému věku již pobírat důchod, ale 

nepožádali o něj 
- D – zaměstnanci, kteří pobírají starobní důchod 
 
 
 
Pracoviště          Vedoucí Referenti Odborní 

pracovníci 
Dělníci DV D Celkem 

Oddělení 
všeobecné 

1 2 0 0 0 2 3(3,0) 

Personální 
oddělení 

1 1 0 0 0 1 2(2,0) 

Referát PaM 0 1 0 0 0 1 1(1,0) 
Oddělení 
studijní 

1 12 0 0 2 3 13(13,0) 

Oddělení 
zahraniční 

1 2 0 0 0 1 3(3,0) 

Oddělení pro 
vědu, výzkum a 
edici 

1 2(1 x 0,88) 0 0 0 1 3(2,88) 

Ekonomické 
oddělení 

1 7 0 1 0 2 9(9,0) 

Provozní 
oddělení 

1 2 0 19(1 x 0,81, 
1 x 0,5,     1 

x 1,47) 

0 21 22(21,78) 

Civilní ochrana 0 1(0,33) 0 0 0 1 1(0,33) 
Juridikum 0 3(1 x 0,5, 

1 x 0,66) 
0 0 0 1 3(2,16) 

Knihovna 1 17(2 x 0,5,   
1 x 0,75) 

0 0 0 3 18(16,75) 

Pracoviště 
počítačové 
techniky 

1 2(1 x 0,80) 9 0 0 1 12(11,80) 

Referát pro 
program 
Socrates 

0 1 0 0 0 0 1(1) 

Celkem 
9 53(50,92) 9 20(18,78) 2 36 91(87,70) 

 
 
Pozn.: K 91(87,70) nutné přičíst 17(16,75) z toho 1 x 0,75 – sekretářky kateder a ústavů, 1 – 
tajemník fakulty a 6 (4,08) z toho  1 x 0,5, 1 x 0,33, 1 x 0,25 odborní pracovníci. 
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f)  Věková struktura akademických pracovníků na Právnické fakultě UK 
 
 
 
Kategorie   Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Do 70 let Nad 70 let Celkem % 
Profesor 0 1 3 7 6 8 25 16,45 
Docent 0 3 11 10 11 5 40 26,31 
Odborný 
asistent 

13 23 18 18 6 2 80 52,63 

Asistent 6 1 0 0 0 0 7 4,61 

Celkem 
19 28 32 35 23 15 152  

% 
12,50 18,42 21,06 23,02 15,13 9,87   

 
 
 
 

g)  Poměrné zastoupení věkových skupin akademických pracovníků 
 
 
 
Kategorie     Do 30 let Do 40 let Do 50 let Do 60 let Do 70 let Nad 70 let 
Profesor 0 4,0 12,0 28,0 24,0 32,0 
Docent 0 7,50 27,50 25,0 27,5 12,5 
Odborný 
asistent 

16,25 28,75 22,5 22,5 7,5 2,5 

Asistent 85,71 14,29 0 0 0 0 

Celkem 
12,5 18,42 21,06 23,02 15,13 9,87 
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6. Přehled externích vyučujících působících na katedrách PF UK v kalendářním roce 
2004 
 
Letní semestr 
 
Katedra teorie práva a právních učení 
JUDr.František Brabec  2 hodiny přednášek týdně VP Základy práv.informatiky 
Ústav státu a práva AV ČR                                                                                            
JUDr. Vojtěch Cepl   6 hodin přednášek ve VP Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze 
JUDr. Lenka Ceplová   8 hodin přednášek ve VP Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze 
JUDr. František Cvrček  2 hodiny přednášek týdně  VP Základy práv.informatiky 
Ústav státu a práva AV ČR                                                  
Mgr. Martin Elger   4 hodiny přednášek ve VP Právo a právní praxe 
AP Myslíkova 
 Prof.JUDr.Pavel Holländer  1 hodina přednášek týdně VP Nástin právní filozofie 
Ústavní soud Brno 
JUDr. Petr Kišš    semináře 4 hodiny týdně 
AP Karlovy Vary 
JUDr. František Novák  2 hodiny přednášek týdně VP Základy práv.informatiky 
Ústav státu a práva AV ČR 
JUDr. Tomáš Rychlý   semináře 4 hodiny týdně 
Advokátní a patentová kancelář 
 
Katedra občanského práva 
JUDr. Vladimíra Dvořáková  semináře a konzultační hodiny – 2 hodiny týdně 
Fakultní nemocnice Motol, 
vedoucí právník 
JUDr. Pavel Slavíček   semináře 4 hodiny týdně 
Předseda Obvodního soudu  
Praha 7 
JUDr. David Uhlíř   semináře 4 hodiny týdně 
Advokátní kancelář 
 
Katedra trestního práva 
MUDr. Antonín Brzek  14 hodin přednášek VP Soudní psychiatrie a sexuologie 
Sexuologický ústav, 
fakultní poliklinika 
Mgr. Ondřej Dostál   6 hodin přednášek ve VP TP a zdravotnictví 
Advokátní kancelář 
Doc.JUDr. Jar. Fenyk   2 hodiny přednášek ve VP TP a zdravotnictví 
I.náměstek Nejvyšší státní 
 zástupkyně 
JUDr. Zdeněk Konrád  4 hodiny  přednášek ve VP Metodika vyšetřování 
Policejní akademie ČR 
Mgr. Jiří Kmec   2 hodiny přednášek ve VP TP Rozhodování... 
Ministerstvo spravedlnosti 
JUDr. Václav Mandák  2 hodiny  přednášek ve VP Rozhodování … 
Česká advokátní komora 
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Prof.JUDr. Jan Musil   12 hodin přednášek VP Met. vyšetř.tr.činů 
Ústavní soud 
Doc. Pavel Pavlovský   14 hodin přednášek VP Soudní psychiatrie a sexuologie 
Psychiatrická klinika                                                                                       
JUDr.František Púry   2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR, 
předseda senátu 
Mgr.Lucie Ripová   2 hodiny přednášek 
Institut pro zdravotní 
 politiku a ekonomiku 
JUDr. Olga Sovová   8 hodin přednášek VP TR a zdravotnictví 
Advokátní kancelář 
MUDr.Přemysl Strejc   26 hodin přednášek VP Soudní lékařství 
1.lékařská fakulta UK 
Dr. Jan Sváček   4 hodiny přednášek ve VP Rozhodování … 
Městský soud Praha, 
 předseda 
Doc.Pavel Šámal   2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR  
JUDr. Radek Šmerda    2 hodiny  přednášek ve VP TP a zdravotnictví 
Ministerstvo obrany 
Doc. MUDr. Radim Uzel  2 hodiny přednášek ve VP TP a zdravotnictví 
Společnost pro plánování 
 rodiny a sexuální výchovu 
JUDr. Jiřina Voňková   2 hodiny přednášek ve  VP Domácí násilí 
Starobní důchodce,  
dříve MPSV 
 
Katedra ústavního práva 
Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský  6 hodin přednášek 
Poslanecká sněmovna 
Prof. JUIDr. Jaroslav Krejčí  2 hodiny přednášek Islámské ústavní systémy 
Starobní důchodce 
 
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 
JUDr. Ljubomír Drápal   4 hodiny přednášek ve VP Pracovní právo v apl. praxi                              
Nejvyšší soud 
JUDr. Jitka Hejduková  2 hodiny přednášek ve VP  Pracovní právo v apl. praxi 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
JUDr. Zdeňka Kindlová  2 hodiny přednášek ve VP Pracovní právo v apl. praxi 
ČMKOS 
JUDr. Zdeněk Novotný  4 hodiny  přednášek ve VP Pracovní právo v apl. praxi 
Nejvyšší soud 
JUDr. Mojmír Putna    2 hodiny přednášek  ve VP Pracovní právo v apl.praxi 
Nejvyšší soud 
JUDr. Jan Ryba   2 hodiny přednášek ve VP Invalidní důchod     
Městský soud 
Mgr. Eva Svěrčinová   2 hodiny  přednášek ve VP  Pracovní právo v apl. praxi 
Úřad práce hl.m.Prahy 
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JUDr. Petr Šimerka   2 hodiny  přednášek ve VP Pracovní právo v apl. praxi 
Náměstek ministra práce  
a sociálních věcí 
JUDr. Bořivoj Šubrt   2 hodiny přednášek ve VP Pracovní právo v apl. praxi 
OSVČ poradce 
 
 
Katedra finančního práva a financí 
JUDr. Karel Dřevínek  14 hodin přednášek VP Právo bank a finan.institucí 
Advokátní kancelář 
Ing. Eva Chmátalová   2 hodiny přednášek týdně Účetnictví pro právníky 
Starobní důchodce 
 
Katedra mezinárodního práva 
JUDr. Vladimír Balaš   semináře 4 hodiny týdně, přednášky 4 hodiny 
Policejní akademie ČR  
JUDr. Milan Beránek   45 hodin přednášek VP Dipl. právo a protokol                                          
MZV ČR 
Prof.JUDr.Čestmír Čepelka  20 hodin přednášek VP Kodifikace mezinár.smluv 
Starobní důchodce 
Všichni tři i v zimním semestru. 
 
Katedra tělesné výchovy 
Renata Brožová   vedení aerobiku l,5 hodiny týdně 
OSVČ 
Vladimír Golla   odborné vedení kondiční TV – 4 hodiny týdně 
Lauderovy školy, Belgická 25.P 2 
Jana Kohoutová   odborné vedení kondiční TV – 4 hodiny týdně 
Studující FTVS 
Libuše Kohoutková   výuka basketbalu, volejbalu, florbalu, plavání, 
Starobní důchodce                              kondiční kulturistiky 
Martin Mašek    odborné vedení kondiční TV – 4 hodiny týdně 
KTV VŠCHT 
Tomáš Mráz    odborné vedení kondiční TV – 4 hodiny týdně 
Studující FTVS 
Filip Procházka   odborné vedení kondiční TV – 4 hodiny týdně 
Studující FTVS 
Radana Šulcová   vedení aerobiku l,5 hodiny týdně 
Nezaměstnaná, jazykový kurs 
 
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 
JUDr. Tomáš Dobřichovský  2 hodiny přednášek ka pro VP 
Advokátní kancelář 
JUDr. Dagmar Hartmannová  2 hodiny přednášek pro VP 
MAFRA  a.s. 
JUDr. Petr Pečený                              2 hodiny přednášek  pro VP 
Advokátní kancelář 
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Zimní semestr 
 
 
 
Katedra teorie práva a právních učení 
JUDr. František Brabec  2 hodiny přednášek týdně přednášek VP Základy  
Ústav státu a práva AV ČR   práv. informatiky 
JUDr. Vojtěch Cepl   4 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze 
JUDr. Lenka Ceplová   2 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
Krajský soud v Praze 
JUDr. František Cvrček  2 hodiny přednášek týdně VP Základy práv.informatiky 
Ústav státu a práva AV ČR 
Mgr.Martin Elger   2 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
JUDr. Petr Kišš   4 hodiny semináře týdně  
AP Karlovy Vary 
PhDr. Michal Kubát   6 hodin semináře týdně Politologie 
FSV UK 
JUDr. František Novák  2 hodiny přednášek týdně VP Základy práv.informatiky 
Ústav státu a práva AV ČR 
JUDr. Tomáš Rychlý   4 hodiny přednášek VP Právo a právní praxe 
Advokátní a patentová kancelář 2 hodiny seminářů týdně       
JUDr. Karel Šimka   2 hodiny přednášek Právo a právní praxe 
Nejvyšší správní soud 
 
Katedra právních dějin 
JUDr. Jaromír Císař   8 hodin přednášek  
Advokátní kancelář 
 
Katedra občanského práva 
JUDr. Vladimíra Dvořáková  4 hodiny semináře týdně  
Fakultní nemocnice Motol, 
vedoucí právník 
Doc.JUDr. Vladimír Plecitý  8 hodin semináře týdně  
Vedoucí katedry soukromoprávních  
disciplin Policejní akademie 
JUDr.Pavel Slavíček   4 hodiny semináře týdně 
Předseda Obvodního soudu 
Praha 7 
JUDr. David Uhlíř   4 hodiny semináře týdně  
Advokátní kancelář 
 
Katedra trestního práva 
PhDr. Martin Cejp   4 hodiny přednášek VP Kriminologie 
Institut pro kriminologii  
a sociální prevenci 
Doc.PhDr. Ludmila Čírtková  22 hodin přednášek VP Soudní psychologie 
Policejní akademie ČR 
JUDr. Ondřej Dostál   2 hodiny  přednášek VP TP ve zdravotnictví 
Advokátní kancelář 
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Doc.JUDr. Jaroslav Fenyk  20 hodin přednášek 
1.  náměstek nejvyšší státní 
zástupkyně 
JUDr. Robert Fremr   2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
JUDr. Zdeněk Karabec  4 hodiny přednášek VP Kriminologie 
Institut pro kriminologii  
a sociální prevenci 
PhDr. Alena Marešová  4 hodiny přednášek VP Kriminologie 
Institut pro kriminologii  
a sociální prevenci 
Prof.JUDr. Jan Musil   14 hodin přednášek VP Kriminalistika 
Ústavní soud    2 hodiny přednášek VP Kriminologie 
JUDr. Olga Sovová   4 hodiny přednášek ve VP TP a zdravotnictví 
Advokátní kancelář 
Doc.Renata Štaflová   2 hodiny přednášek Kriminologie 
Policejní akademie ČR 
JUDr. Jiřina Voňková   12 hodin přednášek Domácí násilí 
Starobní důchodce, 
dříve MPSV 
 
 
Katedra obchodního práva 
JUDr. Petr Liška   6 hodin semináře týdně  
Čs. spořitelna 
JUDr. Ing.Jan Zrzavecký  4 hodiny semináře týdně 
Advokátní kancelář 
 
Katedra ústavního práva 
Prof.JUDr. Jaroslav Krejčí  2 hodiny přednášek 
Starobní důchodce 
JUDr. Helena Petrův   4 hodiny seminářů týdně 
V domácnosti 
 Ing.Mgr.Štěpánka Zemanová 2 hodiny přednášek Historie lidských práv 
VŠE 
 
Katedra správního práva a správní vědy 
JUDr. Lenka Pítrová   2 hodiny přednášek týdně VP Správní soudnictví v EU 
Parlamentní institut 
                                                                        
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 
JUDr. Ljubomír Drápal  2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
JUDr.Růžena Hájková  2 hodiny .přednášek Sociální pojištění 
Česká správa soc. zabezpečení 
Mgr. Jiří Král    4 hodiny přednášek Sociální zabezpečení 
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 
JUDr.Božena Michálková  2 hodiny přednášek Sociální pojištění 
Česká správa soc. zabezpečení 
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Mgr. Gabriela Pikorová  2 hodiny  přednášek Sociální zabezpečení 
Ministerstvo práce a soc.věcí 
JUDr. Jan Ryba   2 hodiny přednášek Důchod.pojištění 
Vrchní soud 
JUDr. Čestmír Sajda   2 hodiny přednášek Sociální zabezpečení v EU 
MPSV 
JUDr. Ljubomír Drápal  2 hodiny přednášek 
Nejvyšší soud ČR 
  
Katedra národního hospodářství 
Ing. Jiří Baumruker   2 hodiny  přednášek Komoditní bankovnictví 
Ministerstvo zemědělství 
Ing.Libor Michálek   2 hodiny přednášek Kolektivní investování 
Komise pro cenné papíry 
Ing.JUDr.Václav Školoud  2 hodiny přednášek Právní úprava kapitálových trhů 
Advokátní kancelář 
Ing. Dagmar Vránová   2 hodiny přednášek VP 
Cekia a.s. 
 
Katedra mezinárodního práva 
Mgr. Věra Honusková  4 hodiny přednášek Teorie azylu a uprchlictví 
Liga  lidských práv 
JUDr. Radomír Jungwirth  2 hodiny  přednášek  Mezinárodní vztahy po r.1945 
Starobní důchodce 
JUDr. Jiří Štěpanovský  2 hodiny  přednášek VP 
Starobní důchodce 
JUDr. Vojtěch Trapl   2 hodiny semináře týdně 
Advokátní kancelář 
JUDr. Miroslav Tůma  4 hodiny přednášek  Právo mezinárodní bezpečnosti  
Starobní důchodce 
Mgr. Jaroslav Větrovský  2 hodiny  přednášek Teorie azylu a uprchlictví 
Organizace pomoci uprchlíkům 
JUDr. Jan Vintr   2 hodiny přednášek VP Mezinárodní vztahy po r.1945 
                                                                                               
Katedra práva životního prostředí 
Doc. RNDr. Martin Braniš  4 hodiny  přednášek Globalizace 
Ústav pro životní prostředí  
PřF UK 
Ing. Jaroslav  Halík   2 hodiny přednášek Globalizace a náboženství 
Filozofická fakulta UK 
PhDr. Jana Hybášková  2 hodiny přednášek Globalizace 
Členka Evropského parlamentu 
Tanweer Ali    2 hodiny přednášek Globalizace 
University of New York  
in Prague  
JUDr. Eva Tošovská   2 hodiny přednášek Základy enviromentální politiky 
Národohospodářský ústav 
AV ČR 
Mgr. Viktor Třebický   2 hodiny  přednášek  Základy enviromentální politiky 
Ústav pro ekopolitiku 
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Katedra jazyků 
PhDr. Zuzana Vaněčková  4 hodiny týdně VP Latina pro právníky 
Filozofická fakulta UK 
 
Katedra tělesné výchovy: 
Jana Blahušová   vedení hodin aerobiku a zdravotní TV 
Studující FTVS 
Vladimír Golla    odborné vedení kondiční TV 4 hodiny týdně 
Lauderovy školy, 
Belgická 25, P 2 
Jana Kohoutová   odborné vedení kondiční TV 4 hodiny týdně 
Studující FTVS UK 
Tomáš Mráz    odborné vedení kondiční TV 4 hodiny týdně 
Studující FTVS UK 
Renata Brožová   vedení hodin aerobiku l,5 hodiny týdně 
OSVČ 
Yveta Ulrychová   vedení hodin aerobiku l,5 hodiny týdně 
Studující FTVS UK 
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