Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 30. června 2011

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Další podmínky přijetí ke studiu v magisterském studijním programu pro akademický
rok 2012/2013

3. Vyjádření k návrhu opatření děkana o klauzurních pracích
4. Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucího katedry
5. Informace o průběhu přijímacího řízení
5. Harmonogram zasedání senátu v akademickém roce 2011/2012
6. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša. Poté navrhl doplnění programu dnešního zasedání
o bod týkající se stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách a zařadit jej za
informaci o průběhu přijímacího řízení a z podnětu kol. Felixe též vyčlenění samostatného
bodu týkajícího se stanovení výše úhrad vybíraných za některé úkony od studentů a zařadit jej
jako třetí (přijato konsensuálně).
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o schválení
návrhu na reakreditaci doktorských studijních programů Vědeckou radou UK, o dokončování
přípravy modulů povinně volitelných a volitelných předmětů a o personálních otázkách.
Další podmínky přijetí ke studiu v magisterském studijním programu
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Změnou oproti letošku je zejména
zohlednění výsledků státních maturit v závislosti na úrovni zkoušky a snížení počtu
přijímaných uchazečů na 680 plus každý další se stejnými výsledky jako 680. uchazeč
(základní počet se snižuje o 20). Návrh obsažený podkladovém materiálu modifikoval tak, že
každá relevantní zkouška z cizího jazyka bude bonifikována 5 (nikoli 10) body.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Wintr, kol. Růžička, Mgr. Švarc (jako
host), kol. dr. Chromá, kol. Felix, kol. dr. Staša a kol. Horn.
Byly předneseny tyto návrhy na úpravy textu:
- vyjít z výše uvedené navržené modifikace, tedy bonifikace zkoušky z jazyka 5 (+ 5) body;
návrh byl přijat (14 hlasů pro – 3 hlasy proti – 0 zdržel/a se),
- vypustit bonifikaci maturit; návrh nebyl přijat (2 – 14 – 1),

- upravit bonifikaci maturit („stará“ maturita 10 bodů, státní maturita se všemi předměty na
vyšší úrovní 10 bodů, státní maturita s nejméně 2 předměty na vyšší úrovni 5 bodů); návrh
byl přijat (16 – 0 – 1),
- neomezovat okruh bonifikovaných jazyků, jiné jazyky, než ty, které jsou uvedeny
v podkladu, bonifikovat na základě vysvědčení o statni jazykové zkoušce získané na
akreditované jazykové škole v České republice; návrh byl přijat (11 – 5 – 1).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje další podmínky přijetí ke studiu v magisterském
studijním programu pro akademický rok 2012/2013 ve znění přijatých úprav.“ Přijato poměrem
hlasů 17 – 0 – 0.
Stanovení výše úhrad vybíraných za některé úkony od studentů
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl kol. Felix. Uvedl, že výše některých
úhrad stanovených novým opatřením děkana č. 8/2011 je příliš vysoká a poukázal na možný
rozpor s opatřením rektora č. 25/2004, podle něhož „lze vybírat úhradu od studentů
Univerzity Karlovy v Praze do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené“ a „konkrétní
výši úhrady … stanoví svým opatřením děkan fakulty na základě cenové kalkulace“.
Na jeho vystoupení reagoval děkan prof. Gerloch. V diskusi dále vystoupili kol.
Makajev, proděkan doc. Salač, Mgr. Švarc (jako host), kol. Horn, kol. dr. Staša, proděkan dr.
Hřebejk, kol. dr. Wintr, kol. dr. Suchánek a kol. Flutka. Diskuse se týkala zejména výše
konkrétních úhrad za vydání duplikátu indexu a za vystavení cizojazyčného výpisu známek,
způsobu stanovení výše nákladů a smyslu úhrad jako takových.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK žádá vedení fakulty o předložení cenové kalkulace výše
úhrad vybíraných za některé úkony od studentů. Touto otázkou se bude zabývat na svém
příštím zasedání.“ Přijato poměrem hlasů 12 – 0 – 5.
Vyjádření k návrhu opatření děkana o klauzurních pracích
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan dr. Hřebejk.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Wintr, kol. dr. Staša a kol. dr. Vokoun.
Jejich vystoupení se týkala jednak rozpisu termínů klauzurních prací (v míře podrobnosti,
která nebude v úpravě obsažena), jednak některých připomínek k textu návrhu (nevhodný
výraz „pověřený zástupce katedry“, kterého je užito např. v čl. 4 a 7; v čl. 6 chybí ustanovení,
že po dobu prázdnin lhůty neběží; zkrácení lhůty pro přihlášení na termín na 3 dny předem).
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem opatření děkana
o klauzurních pracích s tím, že do textu budou promítnuty úpravy diskutované v rozpravě.“
Přijato poměrem hlasů 16 – 0 – 1.
Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucího katedry
Návrh na jmenování doc. Kysely vedoucím katedry politologie a sociologie byl
projednáván na základě předem rozeslaného písemného materiálu. Úvodní slovo přednesl
děkan prof. Gerloch.
Byla ustanovena komise pro sčítání hlasů ve složení kol. kol. dr. Beran, kol. Felix a
kol. Růžička (hlasování 15 – 0 – 2).
S výsledky tajného hlasování seznámil přítomné kol. dr. Beran.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem na jmenování
doc. Kysely vedoucím katedry politologie a sociologie na období od 1. října 2011 do 30.
září 2014.“ Přijato poměrem hlasů 16 – 1 – 0.
Informace o průběhu přijímacího řízení
Proděkan prof. Kuklík informoval o průběhu přijímacího řízení do magisterského
studia. Dne 27. června t. r. se sešla přijímací komise. K přijetí bylo doporučeno 700 uchazečů
plus 5 se stejným výsledkem jako 700. uchazeč. Ke zvýšení může dojít díky bonifikaci, neboť
termín pro předložení maturitních vysvědčení je stanoven do konce září. Ze 4 uchazečů, kteří
konali ústní přijímací zkoušku byli doporučeni 2. S prominutím přijímací zkoušky bude
přijato 5 uchazečů (tzv. přestup, žádné tzv. znovupřijetí). Do 2. úseku studia bude přijato 133
absolventů kursu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného podle § 60 zákona o vysokých
školách. Stejnopisy písemných vyhotovení rozhodnutí mají být vypraveny 4. července t. r.
V diskusi vystoupili kol. Anzenbacher, kol. Makajev, kol. Felix, Mgr. Švarc (jako
host), proděkan dr. Hřebejk a děkan prof. Gerloch.
Proděkan doc. Salač informoval o průběhu přijímacího řízení do doktorského studia.
K přijetí bylo prozatím doporučeno 106 uchazečů (k nepřijetí 22 uchazečů). Náhradní termín,
který se měl konat dne 16. června t. r. byl zrušen kvůli stávce v dopravě a přeložen na 27.
června t. r., vzhledem k mimořádným okolnostem je ještě v jednání termín 22. září t. r.
V diskusi vystoupili Mgr. Švarc (jako host) a kol. dr. Wintr.
Senát vzal obě informace konsensuálně na vědomí.
Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Zmínil se o závěrech Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy týkajících se výsledků projednání 2. verze pracovního návrhu věcného záměru
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zákona o vysokých školách, o vyjádření zástupců reprezentací vysokých škol k těmto
závěrům, o 3. verzi pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách
a o konferenci „Právní rámec reformy vysokých škol“, pořádané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a konané dne 29. června t. r. Ocenil, že příspěvky a diskuse na
konferenci se nesly ve velice kritickém duchu k obsahu návrhu.
V diskusi vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Beran a proděkan prof. Kuklík.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí s tím, že v případě potřeby reagovat na
další vývoj v průběhu měsíce září zmocňuje k zaujetí stanoviska předsedu a místopředsedy
senátu, přičemž k podkladovému materiálu předtím proběhne elektronická diskuse členů
senátu.
Harmonogram zasedání senátu v akademickém roce 2011/2012
Návrh harmonogramu přednesl kol. dr. Staša. Zasedání senátu se budou konat dne 13.
října 2011, dne 10. listopadu 2011, dne 8. prosince 2011, dne 9. února 2012, dne 22.
března 2012, dne 26. dubna 2012, dne 31. května 2012 a dne 28. června 2012.
Návrh byl konsensuálně přijat.
Různé
A. Kol. Felix informoval o postupu vyšetřování krádeží na fakultě. Byla vytvořena
elektronická adresa kradeze@prf.cuni.cz, kam budou moci poškození hlásit případy krádeží;
cílem je zmapovat situaci. Předpokládá se i spolupráce fakult sídlících na území Prahy 1.
Kol. Makajev doplnil, že petiční komise Akademického senátu UK obdržela podnět studenta
naší fakulty, který se týkal této problematiky.
B. Kol. Růžička upozornil na velký počet studentů, kteří nesložili zkoušku z předmětu „České
a československé právní dějiny“. Na jeho vystoupení reagovali proděkan prof. Kuklík, děkan
prof. Gerloch a kol. doc. Kindl. Katedra situaci řeší.
C. Kol. Makajev zmínil problém rigorozantů spočívající v nemožnosti prezenčních výpůjček
knih. Na jeho vystoupení reagovali proděkan doc. Salač a proděkan prof. Kuklík. V rámci UK
se rýsují určité změny týkající se možnosti vypůjčování knih.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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