Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta
Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 18. února 2016
Přítomni:

Antoš, Anzenbacher, Benda, Gabonay, Horký, Kamaleeva, Kindl, Kudrna,
Mrlinová, Růžička, Smetana, Sobotka, Staša, Šustek, Tuláček, Wintr, Žákovská

Omluveni:

Frinta, Honusková, Říha, Salač

Hosté:

dle prezenční listiny

Schválený program:
1. Informace vedení fakulty
2. Informace o hospodaření fakulty v roce 2015
3. Informace o evaluaci kateder, ústavů a center
4. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2016
5. Informace o přípravě dlouhodobého záměru 2016-2020
6. Vyjádření k novele opatření děkana o započítávání kreditů za volitelné předměty
7. Diskuse o kritériích přijetí ke studiu na základě dat za poslední tři roky
8. Různé
Zasedání zahájil předseda AS PF UK kol. doc. Wintr a informoval, že dne 28. ledna 2016 na
základě informace o zániku členství Mgr. Aleše Hradila v akademické obci povolal na
uprázdněný senátorský mandát Mgr. Andreu Gabonay. Mgr. Aleši Hradilovi poděkoval za
vše, co pro naši fakultu vykonal jako místopředseda a člen našeho senátu a jako člen naší
akademické obce, a kol. Mgr. Andreu Gabonay přivítal a popřál jí mnoho zdaru ve funkci
senátorky.
Ze zasedání se omluvili kol dr. Frinta, kol. dr. Honusková, kol. Říha a kol. doc. Salač.
Návrh programu byl rozeslán. Program zasedání byl schválen. (12 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
1. Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval o hospodářském výsledku loňského roku, který činí
přes 2.063.000 Kč. Jedná se zčásti o výsledek účetní operace (přeúčtování pohledávek vůči
univerzitě). Děkan fakulty prof. Kuklík předestřel, jak by se tento systém přeúčtování
pohledávek dal případně efektivně využít v budoucnu. Děkan fakulty prof. Kuklík poděkoval
tajemníku fakulty a Ing. Schmidtové za jejich práci při zpracování účetních podkladů.
Děkan fakulty prof. Kuklík dále informoval o stavu získaných prostředků od sponzorů na
zprovoznění páternosteru (přičemž další prostředky se dají očekávat díky příjmům za
pořádání právnického plesu). Očekávané zahájení provozu je rok 2018, podrobný
harmonogram prací bude k dispozici na výjezdním zasedání AS PF UK a kolegia děkana.
Realizace prací má být spojená s výměnou vzduchotechniky u místnosti č. 300, což by se
pozitivně promítlo také při pořádání konferencí atd.
Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že probíhají jednání s univerzitou i Ministerstvem školství
ohledně dvou investičních projektů, přičemž se čeká na schválení Ministerstva školství.
Investiční záměr kotelna a topení v celé budově je registrován, druhý záměr rekonstrukce
fasády a výměna oken by se měl realizovat v letech 2017-2018. Ohledně oken a fasády zatím
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nebylo vydáno definitivní stanovisko Ministerstva školství. Platí, že určitou částkou bude
muset fakulta na realizaci obou záměrů přispět z vlastního rozpočtu.
Děkan fakulty prof. Kuklík zopakoval, že eurokomisařka Věra Jourová projevila zájem o
spolupráci s PF UK. Dále proběhla diskuze se zástupci pořadu Týden v justici o možné
budoucí spolupráci.
Nakonec děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že proběhl další den otevřených dveří na
fakultě. I letos se těšil velkému zájmu ze strany uchazečů o studium.
V rozpravě kol. Horký požádal děkana fakulty prof. Kuklíka o objasnění ohledně režimu
přeúčtování finančních prostředků. Děkan fakulty prof. Kuklík podrobněji vysvětlil dopady a
možnosti využít těchto účetních operací a zavázal se, že se bude snažit zvolit nejvýhodnější
cestu, jak by se daly převést finanční prostředky do stipendijního fondu.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
2. Informace o hospodaření fakulty v roce 2015
Tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval, že bez provedené tzv. migrace poplatků, jak byla
prezentována děkanem fakulty, by výsledek hospodaření byl kladný, cca 90 tis. Kč. Tajemník
fakulty sdělil, že rozpočet a konečná zpráva o výsledku hospodaření budou k dispozici
na květnovém zasedání.
Děkan fakulty prof. Kuklík doplnil, že ve Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) je
cca 7 mil. Kč. V rámci programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
(PRVOUK) bude k pokrytí režijních nákladů nižší částka než v uplynulých letech.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
3. Informace o evaluaci kateder, ústavů a center
Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že fakulta bude muset při evaluaci využít buď vlastní
kritéria, nebo se aplikují kritéria stanovená univerzitou centrálně. I z tohoto důvodu byla
fakultou připravena kritéria, která zohledňují pedagogickou činnost, vědeckou činnost,
zahraniční cesty, členství v orgánech fakulty i univerzity atd. Děkan fakulty prof. Kuklík
zdůraznil, že je z finančních důvodů důležité správné vykazování všech aktivit, neboť
vykázané aktivity ovlivňují množství finančních prostředků, které dostane fakulta.
Katedry a centra byly pro účely evaluace rozděleny do skupin a v budoucnu by se měly
výsledky porovnávat. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že otázky ohodnocení nebo jiné
personální otázky by měly být po dohodě s vedoucími kateder řešeny s přihlédnutím
k výsledkům evaluace. Výsledky evaluace by také měly hrát roli při habilitačním a
profesorském řízení.
Proděkan prof. Tomášek podal informace ohledně vědy. PF UK získala v hodnocení 11.800
RIV bodů, ostatní právnické fakulty v ČR získaly méně bodů. Přesto proděkan prof. Tomášek
upozornil, že řada položek nebyla do systému vložena, nebo byla vložena nesprávně či
neúplně, tzn. bodů mohla fakulta získat dokonce více. Zůstává otázkou, jak tento systém
bodování využít a zohlednit při evaluaci vědeckých pracovníků. Další diskuze k tomuto
tématu proběhne na výjezdním zasedání AS PF UK. Obecně by dle proděkana prof. Tomáška
bylo vhodnější, kdyby se data do systému vkládala pravidelně, nikoli jednou za rok.
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Dále se k tomuto tématu vyjádřil proděkan prof. Damohorský, který dělil informace ve vztahu
k zahraničním výjezdům pracovníků a jejich účasti na konferencích atd. Proděkan prof.
Damohorský zdůraznil, že by se mělo více přihlížet k pedagogické činnosti v cizích jazycích,
která je obtížnější, a měla by být adekvátně zohledněna. Dále proděkan prof. Damohorský
uvedl, že výjezdy na Slovensko nejsou pro účely evaluace považovány za výjezd do
zahraničí, neboť při habilitačním řízení univerzita k výjezdům na Slovensko nepřihlíží jako
k zahraniční zkušenosti.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
4. Poměr rozdělení rozpočtových prostředků mezi programy PRVOUK v r. 2016
Návrh byl předem rozeslán včetně doprovodných podkladů a uvedl ho proděkan prof.
Tomášek. Proděkan prof. Tomášek uvedl, že v letošním roce došlo k navýšení prostředků
díky navýšení vědeckých aktivit.
V současné době máme tři fakultní programy PRVOUK a dva sdílené.
Usnesení:
AS PF UK souhlasí s následujícím rozdělením institucionální podpory přidělené na rok
2016 PF UK ve výši 21.524.720,- Kč na programy PRVOUK v následující struktuře:
P02 – Environmentální výzkum (koordinátor prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.):
v celkové výši
176.860,- Kč,
P04 – Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu
(koordinátor prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.): v celkové výši 6.880.575,- Kč,
P05 – Soukromé právo XXI. století (koordinátor prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.):
v celkové výši
7.092.285,- Kč,
P06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace (koordinátor prof. JUDr.
PhDr. Michal Tomášek, DrSc.): v celkové výši 7.198.140,- Kč a
P17 – Společenské vědy: zkoumání společnosti a politiky (koordinátor doc. PhDr.
Michal Kubát, PhD.) v celkové výši 176.860,- Kč.
(15 pro, 0 proti, 1 zdrž.)
5. Informace o přípravě dlouhodobého záměru 2016-2020
Koncept dlouhodobého záměru PF UK byl předem rozeslán. Předseda AS PF UK předeslal,
že dlouhodobý záměr fakulty bude klíčovým bodem výjezdního zasedání senátu a kolegia
děkana, které se bude podle schváleného harmonogramu konat 18. - 19. března 2016 v
Lázních Bělohrad. Nicméně již na tomto zasedání je možné ke konceptu vznášet připomínky
a diskutovat o něm.
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval blíže o obsahu dlouhodobého záměru a jeho struktuře.
Děkan fakulty prof. Kuklík potvrdil, že rektor univerzity souhlasil s prodlouženým termínem
odevzdání dlouhodobého záměru PF UK tak, aby mohl být podrobně projednán na výjezdním
zasedání. Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že členové vědecké rady byli vyzváni, aby
se k dlouhodobému záměru také vyjádřili.
Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že zahraniční spolupráce je velmi důležitá, fakultní
dlouhodobý záměr se věnuje této otázce hlouběji než univerzitní dlouhodobý záměr. Některé
body dlouhodobého záměru jsou zatím velmi stručné (např. budování studentského zázemí
pro studenty), aby mohly být konkretizovány a rozpracovány po dohodě se studentskou kurií.
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V rozpravě kol. Horký předestřel, že studentská kurie AS diskutovala otázku dlouhodobého
záměru a studenti by s prof. Kuklíkem chtěli blíže projednat své návrhy. Kol. Mgr. Tuláček se
dotázal ohledně procedury přípravy a schválení dlouhodobého záměru. Děkan fakulty prof.
Kuklík sdělil, že na výjezdním zasedání by ideálně mělo dojít ke schválení dlouhodobého
záměru.
Kol. Smetana představil AS PF UK připomínky, které sesbíral od studentů během několika
uplynulých dnů. Připomínky ohledně výuky se vztahovaly k touze studentů po vytvoření
skript jako učební pomůcky alternativní k učebnicím, výuce obecných cizích jazyků na
fakultě, výuce právních předmětů v cizím jazyce a spojení více předmětů se studenty Erasmu,
větší angažovanosti zahraničních pedagogů při výuce či lepší prezentaci vyučované látky,
zejména pomocí správného používání vybavení v učebnách. Mezi dalšími připomínkami se
objevilo též upřednostnění písemných zkoušek a navázání prospěchového stipendia na
kreditovou náročnost předmětů. Kol. Smetana dále zmínil připomínky týkající se delší
otevírací doby knihovny a možnosti půjčit si více knih domů. Studenti by též ocenili více
zásuvek v učebnách a estetické úpravy některých prvků v budově fakulty. Připomínky
studentů i připomínky studentské kurie AS budou probírány zejména v následujících týdnech
a na výjezdním zasedání.
Děkan fakulty prof. Kuklík informoval, že nová pracovnice se v současné době věnuje
identifikaci evropských výzev, které by mohla fakulta využít, a zároveň se sponzorům nabízí
vedle záměru realizace páternosteru také alternativní projekty, které mohou sponzorovat.
Proděkan prof. Skřejpek ve vztahu ke službám knihovny doplnil, že knihovna PF UK má
nejdelší otevírací dobu ze všech fakult UK, a dále sdělil, že v průběhu jara se chystá podrobné
srovnání a evaluace.
Kol. Mgr. Gabonay se vyjádřila ve vztahu písemným testům, že je důležité umět sestavit
správně testovací otázky a nastavit hodnocení testů a písemných zkoušek napříč katedrami.
Upozornila, že v případě klauzurních prací je zřejmý problém neobjektivního hodnocení, kdy
výsledek často záleží na osobě opravujícího. Děkan fakulty prof. Kuklík sdělil, že se pro
vyučující chystají dvě setkání na téma forem výuky a způsobu hodnocení.
Kol. Mgr. Anzenbacher požádal o převedení části prezenčních knih na knihy půjčované domů
(z červených na zelené označení). K tomu uvedl důvody a zkušenosti studentů.
Kol. dr. Staša upozornil, že jednotlivé dílčí otázky a připomínky mohou být projednány na
výjezdním zasedání. Dále uvedl, že je potřeba rozlišovat mezi testy a písemnými zkouškami.
Proděkan prof. Damohorský doplnil informace ve vtahu k vyučujícím ze zahraničí a
připomněl nedávnou spolupráci s některými z nich – pravidelně do ČR jezdí např. prof. Ben
Lyon. Vždy je však důležité posoudit, jaká bude kvalita zahraničních vyučujících i zájem o
předmět ze strany studentů. Proděkan prof. Damohorský sdělil, že v současné době se jedná o
spolupráci s dalšími americkými profesory, kteří by mohli přijet v horizontu jednoho roku.
Děkan fakulty prof. Kuklík potvrdil, že mezinárodní spolupráce je pro fakultu prioritou.
Proděkan prof. Damohorský ve vztahu k možnosti společné výuky studentů PF UK a studentů
přijíždějících v rámci programu Erasmus upozornil na problém kapacity předmětů, neboť
zájem o Erasmus v ČR roste, a už teď je kapacita většiny seminářů naplněna.
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Kol. dr. Antoš upozornil na strukturu univerzitního dlouhodobého záměru (cíle – nástroje –
indikátory) a sdělil, že ve fakultním dlouhodobém záměru indikátory chybí, což omezuje
možnost v budoucnu vyhodnotit, zda se deklarovaných cílů podařilo dosáhnout. Děkan
fakulty prof. Kuklík objasnil, že fakulta bude naplňovat indikátory univerzitní a indikátory by
tak měly na fakultní úrovni smysl pouze v oblastech, které nejsou pokryty v univerzitním
dlouhodobém záměru. V diskuzi zaznělo, že indikátory by napomohly konkrétní analýze v
budoucnu, zda byly jednotlivé cíle naplněny. Avšak problém je definovat výchozí stav, aby se
následně dal zhodnotit konkrétní posun a konkrétní míra naplnění jednotlivých cílů.
AS PF UK vzal informaci tichým souhlasem na vědomí.
6. Vyjádření k novele opatření děkana o započítávání kreditů za volitelné předměty
Návrh opatření děkana byl předem rozeslán a uvedl ho proděkan doc. Beran, který uvedl, že
cílem návrhu je postavit najisto, kolik kreditů se započítává nad rámec 16 %. Návrh opatření
výslovně definuje potřebný počet kreditů. Další oblastí, které se návrh věnuje, jsou kredity
získané za uznané předměty, které byly vykonané na zahraniční univerzitě.
Na dotaz kol. Smetany proděkan doc. Beran objasnil, že při uznání předmětů vykonaných
v zahraničí se těmto předmětů vždy přiznává konkrétní počet tzv. „ECTS“ kreditů podle
přepočítacího poměru uvedeného v transkriptu dotyčného studenta, v oficiálním dokumentu
univerzity, na které student studoval, nebo v případě, že dokument, který by obsahoval
přepočítací poměr (jako je např. Peru) zcela chybí v návaznosti na stanovisko proděkana pro
zahraniční záležitosti podle obtížnosti předmětu.
AS PF UK vzal návrh opatření děkana tichým souhlasem na vědomí.
7. Diskuse o kritériích přijetí ke studiu na základě dat za poslední tři roky
Podrobné statistiky a informace o výsledcích přijímacích zkoušek byly předem rozeslány a
uvedla je proděkanka doc. Chromá. Proděkanka doc. Chromá uvedla, že otázky ke zvážení
jsou, zda zachovat SCIO testy a případně čím je nahradit, jak upravit bonifikace, zda upravit
koeficient testu OSP a ZSV, a zda a jak modifikovat podmínky pro tzv. přestupy.
V rozpravě kol. dr. Antoš poděkoval za vypracované materiály a na základě analýzy korelace
výsledků přijímacích zkoušek s následnými výsledky studia na fakultě uvedl, že současný
stav nastavení přijímacích zkoušek dává smysl a není důvod ho měnit. Upozornil nicméně na
skutečnost, že studenti přijatí na základě přestupu podle dat dosahují výrazně horších
studijních výsledků než studenti přijímaní na základě výsledku ve SCIO testech nebo studenti
po úspěšném absolvování kurzu CŽV, a proto by doporučoval podmínky pro přestup zpřísnit.
Předseda AS PF UK kol. doc. Wintr také poděkoval za vypracování podkladů a souhlasil
s kol. dr. Antošem ohledně interpretace výsledku analýzy poskytnutých dat. Doporučil tedy
setrvat u SCIO testů v současné podobě.
Děkan fakulty prof. Kuklík ve vztahu k přestupům upozornil, že fakulta pouze ověřuje splnění
kritérií pro přestup, proto by se také přikláněl spíše k možnosti zpřísnit kritéria pro přestup.
Kol. dr. Staša upozornil, že pro studenty, kteří žádají o přestup, může být motivací snaha
obejít SCIO, nebo osobní důvody, které je nutí k přestěhování do Prahy.
Kol. Mgr. Anzenbacher také poděkoval za vypracované materiály a zdůraznil, že z nich
vyplývá, že zpřísnění požadavků pro absolvování kurzu CŽV vedlo ke snížení počtu studentů,
kteří absolvovali kurz CŽV, přijímaných do 2. ročníku, ale přitom zájem o kurz neklesl.
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Dotázal se dále, zda je 600 studentů přijímaných do magisterského studijního programu
konečný limit, nebo zda lze postupně snižovat počet na 550 přijímaných studentů.
Děkan fakulty prof. Kuklík uvedl, že snížení počtu studentů na současných 600 bylo jedním
z důvodů, kterým rektorát odůvodnil snížení finančních prostředků. V dlouhodobém záměru
se tak počítá se snížením pouze za předpokladu, že by fakulta našla finanční prostředky
z jiných zdrojů.
Kol. Benda poděkoval za materiály a upozornil, že se k těmto otázkám měla sejít přijímací
komise. Přestupů je do desíti, není to časté.
Kol. dr. Antoš dále ve vztahu ke koeficientu testu OSP/ZSV poukázal na to, že výsledek testu
ZSV více koreluje se studijním průměrem, ale výsledky klauzurních prací více korelují
s výsledkem testu OSP (asi spojeno s logickým myšlením). Vzhledem k současné podobě
studia na fakultě proto doporučil koeficient ponechat v současném nastavení. To vychází i
z toho, že – jak upřesnil v návaznosti na dotaz doc. Berana – rozdíly v korelaci výsledků obou
testů s úspěšností u klausurních prací nejsou nijak výrazné. Dále kol. dr. Antoš upozornil, že
v roce 2015 se výrazně zvýšilo procento přijatých uchazečů, kteří se skutečně zapsali do
prvního ročníku studia. Nezapsalo se pouze 20 % přijatých uchazečů, což je o 10 procentních
bodů méně než v předchozích letech. Podle jeho názoru jde o výrazný úspěch, který může být
způsoben tím, že uchazeči o studium fakultu a způsob její komunikace s uchazeči vnímají
lépe než v předchozích letech. Upozornil také, že z dat vyplývá, že studijní průměr dosažený
během celého studia těmi studenty, kteří byli přijati z kurzu CŽV a absolvovali jej
s průměrem nižším než 2,25, je v zásadě srovnatelný se studijním průměrem studentů, kteří
byli ke studiu přijati na základě přijímacích zkoušek. To podporuje vloni zavedenou hranici
po přijetí z CŽV, kterou by proto bylo vhodné zachovat.
Proděkanka doc. Chromá sdělila, že k dnešnímu dni bylo podáno 1 507 přihlášek (minulý rok
to bylo o 108 přihlášek více). Letos kvůli demografické křivce očekáváme o cca 200 přihlášek
méně než v minulém roce, přáním je dostat se přes 3 000 přihlášek. Proděkanka doc. Chromá
informovala, že narůstá počet přihlášek uchazečů z východní Evropy. Dále se řešila otázka
přestupů ze zahraničních univerzit a možné důsledky nastavení přísnějších kritérií pro
přestupy.
Proděkan doc. Beran uvedl, že studijní průměr 2,0 pro znovupřijetí platí nejen pro jiné
fakulty, ale i naše studenty, a zdá se mu dostatečně přísný.
Kol. Kamaleeva se vyjádřila k otázce bonifikace jazykových certifikátů. Doporučila, aby se
zohledňoval jeden certifikát 5 body a druhý certifikát, pouze pokud by byl udělen za
jazykovou zkoušku vyšší úrovně nebo snížit bonifikaci např. na 3 body za každý certifikát.
Kol. Kamaleeva zdůraznila, že jazykový certifikát je poměrně drahý (cca 5 tis. Kč) a může tak
znevýhodňovat některé uchazeče o studium v závislosti na jejich finančních možnostech.
Z analýzy poskytnutých dat vyplývá, že studenti, kteří prokázali dva jazykové certifikáty,
dosahovali pouze nepatrně lepších výsledků než studenti, kteří předložili pouze jeden
certifikát. Jazykové certifikáty jsou bonifikovány každý 5 body a mají tak obrovský vliv na
umístění zájemců o studium.
Kol. Benda se vyjádřil k otázce přestupů, kterých bylo v uplynulých letech velice málo (poté,
co se vyřešila otázka právnické fakulty v Plzni případů přestupu výrazně ubylo) a doporučil
snížení bonifikace na za maturitu i jazykové certifikáty na 3 body (tzn. max. celkem 9 bodů).
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Proděkanka doc. Chromá informovala o novinkách ve školství a o možnosti středních škol v
rámci maturity z jazyků nahradit maturitní zkoušku získáním jazykového certifikátu. Tato
skutečnost by v budoucnu mohla být zohledněna při nastavení bonifikací za jazyky a
maturitu.
Kol. dr. Antoš uvedl, že z dat vyplývá, že studenti, kteří získali bonifikaci za maturitu, na
fakultě dosahují citelně lepších studijních výsledků. I s ohledem na to, že vzdělávací systém
tvoří jeden celek a jednotlivé stupně by měly mít určitou návaznost, proto doporučil
zachování bonifikace za maturitu v současné podobě. V případě bonifikací za jazykové
zkoušky je naopak korelace se studijními úspěchy na fakultě mnohem slabší.
Usnesení: AS PF UK doporučuje zachovat dosavadní systém a kritéria přijímacího
řízení s výhradou otázky bonifikací.
(12 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
8. Různé
Proděkan doc. Beran představil předem rozeslaný návrh opatření děkana o poplatcích
spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017. AS PF UK vzal návrh opatření děkana
tichým souhlasem na vědomí.
Tajemník fakulty dr. Hřebejk na závěr seznámil všechny s informacemi o plánovaném
výjezdním zasedání AS PF UK a kolegia děkana.
Zapsala: Kamaleeva
Schválil: Wintr
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