Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 9. února 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Plánovaný program:
1. Informace vedení fakulty
2. Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty
3. Podmínky přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách
4. Výsledky hodnocení výuky studenty
5. Úhrady vybírané za některé úkony od studentů
6. Informace o dění kolem návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona
o finanční pomoci studentům
7. Informace o ustanovení orgánů Rady vysokých škol
8. Aktuální otázky organizace studia
9. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o činnosti
kolegia děkana, o přípravě výročních zpráv o činnosti a o hospodaření fakulty, o stavu
přípravy nové organizace vědecké činnosti (příslušné návrhy byly projednány Vědeckou
radou PF UK a předloženy Vědecké radě UK, jejíž zasedání se bude konat 1. března), o vnější
prezentaci fakulty (Den otevřených dveří; výstava ke 130. výročí rozdělení univerzity na
českou a německou část), o výsledcích anket Lidových novin a Hospodářských novin
hodnotících právnické fakulty v ČR (přitom poznamenal, že anketa Lidových novin
opomenula některá kritéria „příznivá“ pro naši fakultu) a o situaci na Fakultě právnické ZČU
v Plzni, související s možným negativním rozhodnutím o žádosti o prodloužení akreditace
jejího magisterského studijního programu.
Kol. Růžička vznesl dotaz ohledně možné reakce fakulty na publikované výsledky
anket formou článku v tisku. Děkan prof. Gerloch uvedl, že s touto možností vedení fakulty
počítá. Za takovou formu reakce se přimluvil proděkan prof. Damohorský. V rozpravě k této
otázce dále vystoupila kol. Pechancová.
Kol. dr. Wintr navrhl vyčlenit do samostatného bodu programu problematiku týkající
se situace na Fakultě právnické ZČU v Plzni (přijato konsensuálně; vzhledem k přítomnosti
zástupců studentské části AS FP ZČU byla rozprava zařazena jako bezprostředně následující
bod).
Rozprava k situaci na Fakultě právnické ZČU v Plzni
V rozpravě, která se týkala jednak možného nárůstu počtu žádostí o přijetí ke studiu na
naší fakultě podávaných studenty Fakulty právnické ZČU v Plzni, jednak možnosti
institucionální pomoci pro případ zániku platnosti akreditace magisterského studijního
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programu uskutečňovaného na Fakultě právnické ZČU v Plzni (zřízení pobočky naší fakulty),
vystoupili kol. Makajev, kol. dr. Staša, kol. Hnetila (místpředseda AS PF ZČU), kol. Felix,
kol. Pechancová, kol. Hradil, kol. Růžička, kol. prof. Skřejpek, proděkan dr. Hřebejk, děkan
prof. Gerloch, tajemník fakulty dr. Horáček, proděkan prof. Kuklík, správce počítačové sítě
O. Marek, kol. dr. Chromá a kol. dr. Wintr.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK
a) doporučuje vedení fakulty, aby uložilo komisi pro koncepci studia jednat o důsledcích
případného zamítnutí žádosti o prodloužení akreditace magisterského studijního programu na
Fakultě právnické ZČU v Plzni a pomoci naší fakulty při zajištění možnosti pokračovat ve
studiu plzeňským studentům (§ 80 odst. 4 zákona o vysokých školách),
b) ukládá ekonomické komisi senátu jednat o možných dopadech zmíněné pomoci na
hospodaření fakulty.“
Přijato poměrem hlasů 16 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).
Aktualizace dlouhodobého záměru fakulty
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného
písemného materiálu (v podobě úplného znění dokumentu s návrhem aktualizace vyznačeným
kurzivou). Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev a kol. Flutka, kteří poukázali na nutnost některých
redakčních úprav textu [str. 2 („univerzitní“ informační systém namísto „fakultní), str. 14
(„každoroční“ pořádání Dne otevřených dveří), str. 15 (r. „2012“ namísto „2011“) a str. 20
(místnost č. „319“ namísto „309“)].
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na
r. 2012 s výhradou provedení v rozpravě zmíněných redakčních úprav.“
Přijato poměrem hlasů 16 – 0 – 1.
Podmínky přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu týkajícího se přijetí ke studiu v magisterském studijním programu. Úvodní slovo
přednesl proděkan dr. Hřebejk.
V diskusi vystoupili kol. dr. Wintr, kol. dr. Staša, děkan prof. Gerloch, kol. dr.
Chromá, proděkan prof. Kuklík, kol. Makajev, kol. Anzenbacher, kol. Felix, kol. prof.
Skřejpek a kol. Pechancová. Diskutující v zásadě shodně vyjádřili, že je potřebné nahradit
dosavadní podmínky a že nově stanovené podmínky musí být přísné. Vznesené připomínky se
týkaly míry konkrétnosti, resp. preciznosti kritérií, mezí a hledisek diskrece, jakož
i (ne)souměrnosti požadavků pro tzv. znovupřijetí a pro tzv. přestupy. Konkrétní připomínky
z diskuse byly předány předkladateli návrhu na místě.
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Usnesení:
„Akademický senát PF UK projednal návrh podmínek přijetí ke studiu v magisterském
studijním programu. Upravený návrh, do něhož budou zapracovány připomínky vzešlé
z diskuse, bude projednán na některém z příštích zasedání senátu.“
Přijato poměrem hlasů 16 – 0 – 1.
Výsledky hodnocení výuky studenty
Tento bod programu byl projednáván na základě na místě rozdaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Celkový počet hodnocení činil 798,
reprezentativnost se zvýšila, nikoli však u všech hodnocených předmětů. Výsledky projednalo
kolegium děkana a budou projednány též s vedoucími příslušných kateder. Kritizovaní učitelé
dostanou možnost vyjádřit se k připomínkám. Otázkou pro příští rok může být kromě jiného
i hodnocení zkoušení.
V rozpravě vystoupili kol. Makajev, kol. Horn, kol. Felix a kol. Anzenbacher. Zmínili
se zejména o potřebě zvýšení informovanosti o výsledcích hodnocení a o problému zpětné
vazby.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK bere na vědomí informaci o výsledcích hodnocení výuky
studenty organizovaného v akademickém roce 2010/2011.“
Přijato konsensuálně.
Úhrady vybírané za některé úkony od studentů
Tento bod program byl projednávání na základě písemných materiálů (zčásti rozesláno
předem, zčásti rozdáno na místě). Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty dr. Horáček.
V rozpravě vystoupili kol. dr. Chromá, kol. Makajev, děkan prof. Gerloch, kol. Horn,
vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, kol. dr. Vokoun, kol. Felix a kol. dr. Wintr. Diskuse
se postupně soustředila na předložený návrh novely opatření děkana č. 8/2001, o vybírání
úhrad za úkony od studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Diskutující se shodli na
těchto připomínkách:
- V novelizovaném čl. 1 odst. 4 doplnit „v počtu do 5 kusů“ za slovo „programu“.
- V novelizovaném čl. 2 odst. 1 vypustit slova „svou nedbalostí“.
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu opatření děkana,
jímž se mění opatření děkana č. 8/2011, o vybírání úhrad za úkony od studentů Právnické
fakulty Univerzity Karlovy, s výhradou připomínek vzešlých z diskuse.“
Přijato poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
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Informace o dění kolem návrhů věcných záměrů
Informaci přednesl kol. Felix. Zmínil se o činnosti koordinační rady studentů UK,
o přípravě Noci univerzit na FF a PF UK (28. února) a Protestního pochodu za svobodu
vysokých škol (29. února).
Informaci doplnili kol. Makajev a kol. dr. Staša, v rozpravě dále vystoupila kol. dr.
Chromá.
Informace o ustanovení orgánů Rady vysokých škol
Informaci přednesl kol. dr. Staša. Ustavujícího zasedání sněmu Rady vysokých škol se
zúčastnil delegovaný zástupce naší fakulty dr. Svoboda.
Blíže viz „Záznam z 1. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 26. ledna 2012“
v rubrice „Záznamy z jednání“ na www.rvs.cz.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.
Aktuální otázky organizace studia
V rámci tohoto bodu programu zmínil kol. Felix problém s přihlašováním reprobací na
katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a související otázku zveřejňování
informací o tom, jaký interval mezi jednotlivými termíny katedry uplatňují. Na jeho
vystoupení reagoval proděkan dr. Hřebejk. V případě potřeby budou zástupci studentské části
senátu řešit věc s vedením fakulty operativně.
Různé
A. Kol. Pechancová vznesla dotaz týkající se dopadů reakreditace doktorského studijního
programu na studenty studující podle „staré“ akreditace. Vysvětlení podal proděkan doc.
Salač (doporučené datum odevzdání disertační práce je 21. června t. r., aby obhajoby mohly
proběhnout do konce října, kdy zaniká stará akreditace; pokud se práci nepodaří odevzdat,
budou studenti vyzvání, aby si podali žádost, že chtějí ve studiu pokračovat; pokud ji podají,
budou převedeni do studia v příslušném nově akreditovaném studijním programu, kde bude
jejich doktorské studium pokračovat; celkem se ten, či onen postup může týkat až 245 osob).
B. Kol. Růžička jednak ocenil doplnění fondu učebnic ve fakultní knihovně, jednak se
kriticky vyjádřil k výši ceny nové učebnice ústavního práva.
Zapsala: Pechancová
Kontroloval: Staša
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