Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 27. června 2013
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Další podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu v akademickém
roce 2014/2015
3. Vyjádření k podmínkám účasti v kursu celoživotního vzdělávání v akademickém
roce 2013/2014
4. Diskuse k pracovnímu návrhu novelizace Statutu PF UK
5. Informace o průběhu přijímacího řízení
6. Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
7. Harmonogram zasedání AS PF UK v zimním semestru akademického roku 2013/2014
8. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o publikaci výroční
zprávy o činnosti fakulty za r. 2012 a o průběžné zprávě o vývoji hospodaření fakulty, která
byla předložena kolegiu děkana.
Další podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík.
V rozpravě vystoupil kol. Mgr. Švarc [(a) návrh na vypuštění bonifikace vybraných
jazykových zkoušek; (b) eventuálně ponechat jen jeden jazyk; (c) vypustit bonifikaci
výsledků maturitní zkoušky). O návrzích orientačně hlasováno, žádný z nich nebyl přijat
[hlasování: (a) 1 (pro) – 13 (proti) – 1 (zdržel/a se); (b) 2 – 13 – 0; (c) 2 – 11 - 2].
Usnesení:
„Akademický senát PF UK schvaluje další podmínky pro přijetí ke studiu
v magisterském studijním programu v akademickém roce 2014/2015.“ Přijato poměrem
hlasů 11 – 2 – 2.

Vyjádření k podmínkám účasti v kursu celoživotního vzdělávání
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu, připraveného k tomu ustanovenou pracovní skupinou. Úvodní slovo přednesla
proděkanka prof. Marková.
V rozpravě vystoupili kol. Mgr. Makajev (k otázce počtu přijímaných, k otázce
termínu pro splnění předepsaných povinností a k technickým úpravám textu), kol. dr. Wintr
(k otázce počtu přijímaných a k otázce ceny při opakování kursu), kol. doc. Beran (k otázce
ceny při opakování kursu), děkan prof. Gerloch, kol. Metelka, proděkan prof. Kuklík, kol.
Bc. Horn, vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, (všichni dtto), kol. dr. Chromá, kol.
Anzenbacher (shodně k otázce termínu pro splnění předepsaných povinností) a kol. dr.
Suchánek (k otázce pravidel pro odměňování vyučujících). Orientačně hlasováno o podpoře
řešení otázky ceny při opakování kursu [6 pro vypuštění, 8 pro snížení na polovinu, 3 pro
diferencované snížení, 1 pro ponechání navržené formulace (= „přiměřené snížení“)].
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k podmínkám účasti
v kursu celoživotního vzdělávání, který proběhne v akademickém roce 2013/2014, s tím, že
doporučuje buď vynechat větu o přiměřeném snížení ceny při opakování kursu, nebo stanovit
nižší cenu těm účastníkům, kteří kurs opakovali proto, že nesplnili jednu studijní povinnost,
a to za předpokladu, že jim bude uznáno splnění ostatních studijních povinností.“ Přijato
poměrem hlasů 16 – 0 – 0.
Diskuse k pracovnímu návrhu novelizace Statutu PF UK
Tento bod programu byl projednáván na základě předem rozeslaného písemného
materiálu. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík.
Po rozpravě bylo konsensuálně doporučeno provést v materiálu následující úpravy:
- Zvážit alternativu speciální zprávy o vyřizování stížností (vs. součást výroční zprávy
o činnosti fakulty).
- Precizovat vztah prvního a druhého, popřípadě i třetího odstavce (postup členů akademické
obce a dalších zaměstnanců vs. postup orgánu či organizačního útvaru).
- Zvážit okruh aktivně legitimovaných osob (zaměstnanci!).
- Promyslet vztah k ostatním institutům zmíněným v pátém odstavci; případně připravit
„metodiku“.
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Informace o průběhu přijímacího řízení
Informaci týkající se úseku magisterského studia podal proděkan prof. Kuklík.
Přijímací komise zasedala 17. června. Přijato bylo 650 + 1 uchazeč(ů), rozhodný počet bodů
činil 172,1; ke studiu se dosud zapsalo 548 přijatých uchazečů (další termíny zápisu budou
v září). Termín přezkumného řízení byl stanoven na 28. srpna. V dosavadním průběhu nebyl
signalizován žádný problém.
Informaci týkající se úseku doktorského studia podal proděkan prof. Dvořák. Ze 144
uchazečů bylo k přijetí doporučeno 78. Přijímací komise bude zasedat zítra.
V rozpravě vystoupili kol. doc. Beran, proděkan prof. Šturma a proděkan prof.
Damohorský. Rozprava se týkala výše stipendia v prvním roce prezenčního doktorského
studia a zapojení doktorandů do vědecké práce.
Senát vzal obě informace konsensuálně na vědomí.
Informace o stavu přípravy novely zákona o vysokých školách
Informaci podali kol. dr. Staša a kol. Mgr. Makajev. V současné době probíhá vnější
připomínkové řízení. Další osud novely je vzhledem k demisi vlády nejistý.
Harmonogram zasedání AS PF UK v zimním semestru
Kol. dr. Staša přednesl návrh harmonogramu zasedání senátu v zimním semestru
příštího akademického roku.
Kromě již odsouhlasených termínů (3. října; předvolení zasedání 10. října; volební
zasedání 17. října) se budou zasedání konat dne 14. listopadu, dne 18. prosince (středa!)
a dne 29.ledna (středa!).
Navržený harmonogram byl konsensuálně schválen.
Různé
A. Kol. dr. Staša zmínil námět kol. dr Wintra týkající se možné novely Statutu PF UK
(rozšíření počtu členů senátu s tím, že bude vytvořeno též místo pro doktoranda).
V orientačním hlasování nezískalo takové řešení většinovou podporu (hlasování 4 – 9 – 3).
B. Kol. Mgr. Makajev navrhl pozvat na některé z příštích zasedání senátu zástupce fakulty
v Radě vysokých škol dr. Svobodu.

Zapsal: Staša
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