Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 14. listopadu 2013

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Stav přípravy voleb do AS UK a AS PF UK
3. Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
4. Publikace úplných znění vnitřních předpisů fakulty
5. Aktuální otázky realizace Pravidel pro organizaci studia na PF UK
6. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o vývoji
počtu studentů magisterského a doktorského studijního programu, o ustanovování garantů
(prof. Karfíková pro magisterský studijní program, prof. Dvořák pro doktorský studijní
program), o stavu realizace Pravidel pro organizaci studia na PF UK a o přípravě organizace
druhé (= specializované) části státní závěrečné zkoušky.
Stav přípravy voleb do AS UK a AS PF UK
Kol. dr. Staša zprostředkoval členům senátu informaci předsedkyně volební komise
pro volby do AS PF UK a dílčí volební komise pro volby do AS UK doc. Práškové o stavu
přípravy voleb do AS UK a AS PF UK. Zmínil se též o problému dvojího členství
v akademické obci fakulty nebo univerzity (ve druhém případě je mimo rámec reálných
možnosti dvojí členství ve všech případech zjistit; touto otázkou se zabývala po loňských
volbách i hlavní volební komise pro volby do AS UK).
V rozpravě vystoupil proděkan prof. Damohorský s otázkou týkající se aktivního
volebního práva účastníků programu ERASMUS a předložil korespondenci s koordinátorem
evropských programů na RUK. Kol. dr. Staša předá předloženou korespondenci doc.
Práškové.
Průběh přípravy je prozatím bez problémů.

Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
Proděkan dr. Horáček přednesl návrh na stanovení výše stipendia za vynikající studijní
výsledky dosažené v akademickém roce 2012/2013 částkou 17 000 Kč.
V rozpravě vystoupili kol. Exner (otázka týkající se určování destinatářů stipendia),
kol. Hradil (otázka zjišťování studijních výsledků v informačním systému; možnost zvýšení
částky o 1 000 Kč), kol. doc. Beran [otázka vztahu k loňské výši stipendia (16 000 Kč)],
děkan prof. Gerloch (vysvětlení k vývoji částky), kol. Flutka (otázka termínu výplaty), kol.
Metelka (otázka týkající se vztahu k počtu složených zkoušek), kol. Mgr. Makajev
(k možnosti fakulty stanovit další parametry), kol. dr. Staša (prozatím informativně sledovat
parametr zmíněný kol. Metelkou).
Usnesení:
„Akademický senát PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu stanovit výši
stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2012/2013
částkou 17 000 Kč.“
Přijato poměrem hlasů 16 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).
Publikace úplných znění vnitřních předpisů fakulty
Kol. dr. Staša uvedl tento bod programu konstatováním, že stav publikace vnitřních
předpisů fakulty nelze považovat za uspokojivý (stává se terčem kritických dotazů a může být
zdrojem nedorozumění).
Tajemník fakulty dr. Hřebejk přednesl návrh postupu řešení (do konce listopadu t. r.
bude přípravou redakce úplných znění vnitřních předpisů pověřen vybraný interní doktorand;
úplná znění vnitřních předpisů budou publikována na webových stránkách fakulty do konce
ledna 2014).
Senát vzal přednesený návrh konsensuálně na vědomí.
Aktuální otázky realizace Pravidel pro organizaci studia na PF UK
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl proděkan dr. Horáček. Informoval
o podrobnostech realizace ustanovení týkajících se postupu při zadávání, resp. výběru témat
diplomových prací (čl. 38 Pravidel; diferencovaně pro IV. a V. úsek studia), při zveřejňování,
resp. zpřístupňování výsledků klauzurních prací (čl. 20 Pravidel) a při odhlašování se
a omluvách z přihlášeného termínu klauzurní práce (čl. 18 odst. 2 Pravidel).
V rozpravě vystoupili kol. prof. Skřejpek, kol. dr. Staša, kol. Hradil, proděkan prof.
Damohorský, kol. Růžička, kol. Mgr. Makajev, kol. dr. Sobotka, kol. doc. Beran, děkan prof.
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Gerloch, kol. dr. Chromá a kol. dr. Frinta. V rozpravě bylo kromě jiného zdůrazněno, že nový
způsob zadávání diplomových prací by neměl bránit osobnímu kontaktu studentů s katedrami
a že promyslet je třeba též způsob zpřístupňování údajů o udělených/neudělených zápočtech
Senát vzal přednesené informace konsensuálně na vědomí.
Různé
A. Kol. prof. Skřejpek se zmínil o problémech s informačním systémem týkajících se
vyhotovování dodatku k diplomu (ohledně tzv. písemné části zkoušky). Na jeho vystoupení
reagovali děkan prof. Gerloch, vedoucí studijního oddělení Mgr. Prouza, proděkan prof.
Kuklík a kol. dr. Chromá.
B. Kol. Hradil přednesl dotaz týkající se termínu přihlašování se na termíny zkoušek.
Proděkan dr, Horáček uvedl, že přihlašovat se bude možné od 2. prosince.
C. Kol. Mgr. Makajev pozval členy senátu na pietní shromáždění pořádané Studentskou
komorou RVŠ, které se bude konat 17. listopadu v Žitné ulici před pamětní deskou Jana
Opletala a Václava Sedláčka.
Zapsal: Staša
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