Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 10. listopadu 2011
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené
v akademickém roce 2010/2011
3. Informace o průběhu hodnocení výuky studenty v r. 2011
4. Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
5. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o zahájení
výuky v akademickém roce 2011/2012 a o počtech zapsaných studentů [v I.úseku studia
(ročníku) je zapsáno 622 studentů, ve II. úseku studia (ročníku) 698 studentů, ve III. úseku
studia (ročníku) 695 studentů, ve IV. úseku studia (ročníku) 856 studentů, v V. úseku studia
(ročníku) 728 studentů, v dalších úsecích studia pak 152 studentů a 508 studentů, kterým
chybí složit státní závěrečnou zkoušku, nebo některou její část], o oblasti vědecké
a výzkumné činnosti (ukončení výzkumného záměru, očekávaný další vývoj) a o stavu
hospodaření (vyvíjí se prozatím příznivě).
Kol. Makajev položil otázku týkající se dalšího financování vědecké a výzkumné
činnosti na UK a zmínil se o projednávání této problematiky na minulém zasedání
Akademického senátu UK a na schůzi jeho ekonomické komise. Děkan prof. Gerloch doplnil
informaci o připravovaném řešení (počítá se se 3 programy) a zmínil se o provizóriu na 1.
pololetí r. 2012. Informaci doplnil proděkan prof. Šturma. V rozpravě dále vystoupil kol. dr.
Staša.
Kol. doc. Beran se dotázal na realizaci usnesení přijatého na minulém zasedání senátu,
které se týkalo příspěvku akademickým pracovníkům na nákup odborné literatury. Děkan
prof. Gerloch uvedl, že je připraveno opatření děkana, podle něhož bude výše příspěvku
činit 1.000 Kč pro profesory, 1.500 Kč pro docenty a 2.000 Kč pro ostatní akademické
pracovníky.
Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Proděkan dr. Hřebejk předložil návrh na stanovení stipendia za vynikající studijní
výsledky ve výši 13.000 Kč.
V rozpravě navrhl kol. Hradil částku zvýšit na 15.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti,
že v průběhu diskuse, jíž se dále zúčastnili proděkan prof. Damohorský, kol. Felix, kol. doc.
Beran, proděkan prof. Šturma, kol. Pechancová, děkan prof. Gerloch a kol. dr. Wintr, vyvstala

potřeba provést bližší ekonomickou rozvahu stipendijního fondu, byl tento bod programu
přeložen na příští zasedání senátu [hlasování 17 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se)].
Informace o průběhu hodnocení výuky studenty
Proděkan prof. Kuklík informoval o průběhu hodnocení výuky studenty. V současné
době probíhá zpracování údajů získaných z ankety. Jde o cca 700 hodnocení, z toho o cca 200
slovních, přičemž ale řada studentů hodnotila více předmětů. Počet respondentů se oproti
loňsku zřejmě mírně zvýšil. Příští rok bude třeba věnovat větší pozornost propagaci účasti na
hodnocení.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Sobotka, proděkan dr. Hřebejk, kol.
Pechancová a kol. Felix.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK doporučuje pověřit účastí na komisionálním zpracování
údajů získaných z hodnocení výuky studenty v r. 2011 ve smyslu čl. 9 odst. 2 Řádu pro
hodnocení výuky studenty UK kol. Felixe, kol. Makajeva a kol. Růžičku.“ Přijato poměrem
hlasů 13 – 0 – 1.
Problematikou hodnocení výuky studenty se senát bude dále zabývat na svém příštím
zasedání.
Informace o stavu přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách
Kol. dr. Staša informoval členy senátu o stanovisku předsednictva Studentské komory
Rady vysokých škol k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách ze dne 29. září t. r.
Rozeslání návrhu věcného záměru do meziresortního připomínkového řízení se předpokládá
nejdříve 14. listopadu t. r.
V rozpravě vystoupili kol. Růžička, proděkan prof. Damohorský a proděkanka doc.
Štangová.
Zmíněné stanovisko bude členům senátu rozesláno elektronicky. V případě potřeby se
tak stane v mezidobí do příštího zasedání senátu i s dalšími aktuálními podklady.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Různé
A. Proděkan doc. Salač zmínil problematiku výše doktorandského stipendia a informoval
o závěrech z jednání oborové rady k této otázce. V rozpravě vystoupili proděkan prof.
Damohorský, kol. Makajev, kol. dr. Sobotka a kol. dr. Staša.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje podporu závěrům oborové rady a doporučuje
vedení univerzity zvážit zvýšení doktorandského stipendia v prvním roce studia.“ Přijato
poměrem hlasů 17 – 0 – 0.
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B. Kol. dr. Staša se zmínil o dnešním jednání pracovní skupiny ustanovené na základě
doporučení z minulého zasedání senátu děkanem fakulty [prerekvizity (korekvizity) typu
„zkouška – klauzurní práce“]. O jeho výsledcích informoval přítomné proděkan dr. Hřebejk
(zkrátit minimální doby pro možnost konat reprobaci na 7 dnů, doporučit katedře správního
práva a správní vědy a katedře trestního práva vypsání termínu pro reprobace v měsíci květnu,
propagovat využívání všech termínů v průběhu zkouškového období; k možnosti výmazu
„omylem“ zapsaného předmětu zakončeného klauzurní prací nebyl závěr přijat).
C. Kol. prof. Skřejpek vyzval zástupce fakulty v Akademickém senátu UK, aby interpelovali
vedení univerzity ve věci úhrad požadovaných po fakultách za užívání prostor v Karolinu.
Děkan prof. Gerloch zmínil, že tato otázka byla projednávána již před několika lety a že
úhrady požadované po fakultách jsou zřejmě stanoveny v nižší výši než úhrady požadované
po mimouniverzitních subjektech.
D. Kol. Felix informoval o svém jednání s tajemníkem fakulty dr. Horáčkem ve věci usnesení
senátu k otázce cenové kalkulace výše úhrad vybíraných za některé úkony od studentů
(tajemník fakulty se obrátil s dotazem na rektorát UK) a upozornil na potřebu řešit věc bez
průtahů. V diskusi vystoupili kol. dr. Staša, kol. dr. Wintr a vedoucí studijního oddělení
fakulty Mgr. Prouza. Na příštím zasedání bude vhodné přednést konkrétní návrh, vycházející
kromě jiného ze srovnání výše úhrad na jiných fakultách UK.
E. Kol. Felix upozornil na problém uvádění některých osobních údajů při zveřejňování
výsledků klauzurních prací. Po živé diskusi k této otázce, do níž se zapojili téměř všichni
přítomní, byl podnět předán na místě zástupcům vedení fakulty.
F. Kol. Felix informoval o písemném podnětu studentů, kteří zastupovali fakultu na veletrhu
postmaturitního vzdělávání „Gaudeamus“ v Brně ve dnech 1. až 4. listopadu t. r., který se
týká zlepšení prezentace fakulty. V diskusi k této otázce vystoupili kol. dr. Staša, kol.
Anzenbacher, kol. dr. Wintr, proděkan prof. Kuklík a vedoucí studijního oddělení fakulty
Mgr. Prouza. Písemný podnět byl předán též vedení fakulty.

Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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