Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 14. listopadu 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Volba místopředsedy senátu z řad studentů
3. Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
4. Různé
Zasedání zahájila kol. dr. Chromá. Informovala o tom, že dosavadní místopředseda
senátu kol. Felix v říjnu úspěšně dokončil magisterské studium a přestal být členem
akademické obce fakulty, tedy i členem a místopředsedou senátu. Na uvolněné místo člena
senátu byl z řad náhradníků povolán kol. Bienek, který však povolání nepřijal; druhým
povolaným byl kol. Dušek, který se stal členem senátu.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o zasedání
oborové rady nově akreditovaného doktorského studijního programu, jejímž předsedou byl
zvolen proděkan prof. Dvořák, o potřebě prohlubovat návaznost témat disertačních prací na
programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), o úvaze pevně stanovit počet
přijímaných ke studiu doktorského studijního programu, o práci studentských spolků (vzniká
potřeba prohlubovat její systematičnost) a o návrzích uspořádat na fakultě besedu
s prezidentskými kandidáty (fakulta by neměla být v této souvislosti medializována).
V rozpravě vystoupili kol. doc. Kindl (otázka týkající se počtu studentů, kteří nestihli
absolvovat doktorský studijní program podle „staré“ akreditace; vedoucí studijního oddělení
Mgr. Prouza uvedl, že jde o cca 20 případů), kol. prof. Skřejpek (v souvislosti s kampaní
k volbě prezidenta republiky uvedl, že politika by měla zůstat mimo akademickou půdu), kol.
Anzenbacher, kol. Mgr. Makajev, kol. Růžička (v téže souvislosti uvedli, že někteří uchazeči
o kandidaturu na funkci prezidenta republiky na fakultě již vystoupili).
Volba místopředsedy senátu z řad studentů
Na uvolněné místo místopředsedy senátu z řad studentů byl jako jediný kandidát
navržen kol. Bc. Horn.
Byla ustanovena volební komise ve složení kol. prof. Skřejpek, kol. dr. Wintr a kol.
Růžička. Schváleno poměrem hlasů 12 (pro) – 0 (proti) – 2 (zdržel/a se).
S výsledky tajného hlasování seznámil přítomné kol. prof. Skřejpek. Kol. Bc. Horn byl
zvolen místopředsedou senátu poměrem hlasů 13 – 0 – 1.
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Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Návrh na stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2011/2012 přednesl proděkan dr. Horáček. Výše stipendia má být
stanovena částkou 16 000 Kč.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem stanovit výši
stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2011/2012
částkou 16 000 Kč.“ Přijato konsensuálně.
Senát dále vyjádřil poděkování studijnímu oddělení za následné technické provedení
přípravy výplaty tohoto stipendia.
Různé
A. Kol. Anzenbacher informoval o aktivitě zástupců naší fakulty na studentském veletrhu
Gaudeamus v Brně. Prezentoval závěrečnou správu o účasti na veletrhu, zpracovanou
starostou spolku Všehrd Janem Formánkem, a vyjádřil zpracovateli poděkování. Požádal
vedení fakulty o budoucí podporu (materiály prezentující fakultu). V této souvislosti zmínil
i otázku prezentace fakulty prostřednictvím jejích nových webových stránek. Kol. dr. Chromá
navrhla věnovat při tvorbě příslušné části nových webových stránek pozornost zohlednění
názorů samotných uchazečů o studium na fakultě. Tento názor podpořil vedoucí studijního
oddělení Mgr. Prouza. Důležitost vnější prezentace fakulty zdůraznil děkan prof. Gerloch.
B. Děkan prof. Gerloch informoval o přípravě společného výjezdního zasedání kolegia
děkana a senátu. Zasedání se má uskutečnit ve dnech 21. – 23. února 2013 v Červené nad
Vltavou (hotel Vltava – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra), doprava bude zajištěna
autobusem.
C. Kol. Mgr. Makajev položil otázku týkající se elektronického zápisu studentů do dalšího
úseku studia (ročníku) a tzv. studentské karty a otázku týkající se možnosti elektronického
podání žádosti o přidělení tématu diplomové práce. Proděkan dr. Horáček uvedl, že tyto
otázky bude projednávat kolegium děkana (tzv. studentská karta by měla mít globální
charakter a doba pro zápis by měla být do poloviny října).
D. Kol. Bc. Horn navrhl přijetí usnesení, které by odmítlo záměr prodloužit požadovanou
dobu praxe advokátních koncipientů. V diskusi vystoupil děkan prof. Gerloch (realizace
takového záměru se nepředpokládá, nepůjde o iniciativu představenstva České advokátní
komory, odmítavý je i postoj Ministerstva spravedlnosti) a kol. dr. Chromá (doporučila
usnesení za této situace nepřijímat).
E. Kol. Mgr. Makajev informoval o posledním vývoji návrhu novely zákona o vysokých
školách.
Zapsal: Exner
Kontrolovala: Chromá
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