Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 26. května 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Informace o přípravě specializačních modulů povinně volitelných a volitelných předmětů
3. Informace o schválení změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
4. Informace o průběhu přijímacího řízení
5. Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
6. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o kladném
výsledku projednání záměru fakulty pořádat program LL.M. na zasedání Vědecké rady UK,
o postupu příprav zjednodušování pedagogické dokumentace a o personálních a mzdových
otázkách.
V diskusi vystoupili kol. prof. Skřejpek, kol. dr. Chromá, proděkan dr. Hřebejk,
kol. dr. Beran, kol. Pechancová, kol. dr. Vanduchová, kol. dr. Frinta, kol. Švarc, kol. doc.
Kindl a kol. Horn k problematice pedagogické dokumentace a kol. Švarc a kol. dr. Wintr
k personálním otázkám. Podněty z diskuse budou využity vedením fakulty.
Informace o přípravě specializačních modulů
Tento bod programu byl projednáván na základě na místě rozdaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Účast ve specializačních modulech
povinně volitelných a volitelných předmětů bude koncipována jako fakultativní, podrobnější
pravidla účasti budou stanovena garantem příslušného modulu, určitý předmět může být
začleněn do více modulů.
V rozpravě vystoupili kol. Flutka a kol. Hradil k otázce zapisování se do modulů.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí. Případné připomínky nebo náměty
zašlou členové senátu proděkanovi prof. Kuklíkovi.
Informace o schválení změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK
Kol. dr. Staša informoval o průběhu a výsledcích projednávání návrhu změny Pravidel
pro organizaci studia na Právnické fakultě UK na schůzi legislativní komise Akademického

senátu UK dne 17. května t. r. a na zasedání Akademického senátu UK dne 20. května t. r.,
kde byl návrh schválen v tajném hlasování poměrem hlasů 26 (pro) – 14 (proti) – 8 (zdržel/a
se). Akademický senát UK poté požádal „příslušné orgány“ fakulty, aby projednaly důsledky
schválené změny a o výsledcích jednání jej informovaly. Podrobnosti jsou/budou uvedeny
v zápisu ze zmíněné schůze legislativní komise Akademického senátu UK (je vystaven na
http://www.cuni.cz/UK-1365.html#1) a v zápisu ze zmíněného zasedání Akademického
senátu UK (bude vystaven na http://www.cuni.cz/UK-3656.html).
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Informace o průběhu přijímacího řízení
Proděkan prof. Kuklík informoval o průběhu přijímacího řízení do magisterského
studia. Dosud se nevyskytly žádné problémy. Termín projednání žádostí o přezkoumání
rozhodnutí byl stanoven na 24. srpna t. r .
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Proděkan doc. Salač informoval o průběhu přijímacího řízení do doktorského studia.
Bylo podáno celkem 141 přihlášek. Přijímací zkoušce se nemohou podrobit uchazeči, kteří
neprojednají s navrhovaným školitelem projekt své zamýšlené disertační práce. Horní hranice
pro počet přijímaných uchazečů je stanovena na 105.
V diskusi vystoupil kol. dr. Beran s otázkou možného navýšení zmíněné horní hranice,
na jeho vystoupení reagovali kol. dr. Staša a kol. prof. Skřejpek.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje zvýšení horní hranice pro počet přijímaných
uchazečů o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu až do počtu financovatelných
doktorandů.“ Přijato poměrem hlasů 18 – 0 – 0.
Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Zmínil se o setkání vedení UK a předsednictva
Akademického senátu UK se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které
proběhlo dne 4. května t. r. a o usnesení Akademického senátu UK ze dne 20. května t. r. (je
vystaveno na http://www.cuni.cz/UK-3721.html, bod 11.).
V diskusi vystoupili kol. dr. Suchánek, proděkan doc. Salač a kol. dr. Beran.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
A. Kol. dr. Beran navrhl doplnit ekonomickou komisi senátu o Mgr. Ing. Aleše Borkovce.
Kol. dr. Staša vyslovil tomuto návrhu podporu a uvedl, že navrhovaný projevil s členstvím
v komisi souhlas. Návrh byl schválen poměrem hlasů 17 – 0 – 0.
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B. Kol. Felix vystoupil k otázce stanovení výše úhrad vybíraných za některé úkony od
studentů, která se zdá být příliš vysoká a neodpovídající výši nákladů na tyto úkony.
Konkrétně jde zejména o vystavení výpisu známek v cizím jazyce. Tuto problematiku dosud
řeší pokyn děkana PF UK č. 2/2005 vydaný k provedení opatření rektora UK č. 25/2004.
V diskusi vystoupili děkan prof. Gerloch, kol. Švarc, proděkan prof. Damohorský kol.
Pechancová, kol. dr. Wintr a kol. doc. Kindl. Problematikou přehodnocení zmíněných úhrad
se bude zabývat kolegium děkana a bude jí věnována pozornost též na příštím zasedání
senátu.
C. Proděkan prof. Damohorský informoval o velice nízkém zájmu studentů 5. úseku studia
(ročníku) o dodatečně stanovené termíny z předmětu „Právo životního prostředí“.
D. Kol. Felix tlumočil pochybnost týkající se transparentnosti výběrového řízení pro účast na
programu Sokrates/Erasmus. Na jeho vystoupení reagovali proděkan prof. Damohorský, kol.
dr. Beran, kol. dr. Wintr, kol. prof. Skřejpek, kol. Švarc a děkan prof. Gerloch. Způsob
výběru nebyl zpochybňován, pohovor se zájemci je veřejný, pozornost lze věnovat
informovanosti zájemců, např. zveřejňováním kritérií.
E. Proděkan prof. Kuklík přislíbil zaslat členům senátu materiál týkající se kritérií hodnocení
výuky studenty.

Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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