Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 5. října 2017
Přítomni:

Antoš, Boháč, Felsingerová, Honusková, Horký, Kalašnikovová, Kindl,
Kudrna, Matoušková, Ohnoutková, Potůček, Říha, Sobotka, Staša, Žákovská

Omluveni:

Frinta, Pospíšilová, Salač, Samek, Škapová, Šustek

Hosté:

dle prezenční listiny

Zasedání zahájil předseda kol. doc. Boháč.
1. Vystoupení prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., kandidáta na rektora
Kol. doc. Boháč na úvod předal slovo panu prof. Černému, kandidátovi na rektora Univerzity
Karlovy. Prof. Černý ve svém projevu představil sebe, svůj program a svou motivaci stát se
rektorem Univerzity Karlovy. Seznámil AS PF UK i se svou vědeckou činností v oboru
buněčné biologie a se svým působením na Harvardově univerzitě a celkově se svou dosavadní
kariérou.
Kol. dr. Antoš se dotázal, v čem konkrétně by se univerzita měla změnit. Prof. Černý zmínil
nevyhovující vztahy mezi fakultami, řekl, že chce dbát na zlepšení atmosféry na univerzitě,
zdůraznil důležitost provázanosti a spolupráce mezi fakultami.
Kol. Říha se dotázal, jakým způsobem v případě zvolení bude prof. Černý postupovat, aby
zachoval kontinuitu probíhajících akreditačních řízení. Prof. Černý odpověděl, že chce na
určitých pozicích zachovat stávající osoby, aby nedošlo k administrativním problémům.
Kol. Kalašnikovová se zeptala, co chce prof. Černý na pozici rektora změnit z hlediska
prezentace Univerzity Karlovy navenek, konkrétně jak zajistit zlepšení postavení UK na
světových žebříčcích. Prof. Černý označil tuto otázku za jednu z klíčových a řekl, že by rád
otevřel univerzitu zahraničním studentům například zvýšením počtu studijních programů
vyučovaných v angličtině.
Prof. Damohorský zmínil množství byrokracie na univerzitě a dále se dotázal na možnost
existence mateřské školy a obecně na podmínky pro studující matky. Prof. Černý poukázal na
svou snahu zamezit zbytečné byrokracii na své fakultě a krátce se vyjádřil k fungující
mateřské škole v rámci jeho fakulty.
Kol. Felsingerová se zeptala prof. Černého, jestli žije svůj dětský sen. Prof. Černý vyprávěl
o svém dětství a o své motivaci dělat to, co dělá. Dále se zeptala, co říkají jeho blízcí na jeho
kandidaturu.
Kol. Horký se dotázal, jak konkrétně si prof. Černý představuje fungování jím zmíněné
prostupnosti. Prof. Černý odpověděl, že by se snažil vymýšlet nové mechanismy sdílení
výuky, aby ve výsledku univerzita fungovala jako sdílený organismus.
Děkan prof. Kuklík se zeptal prof. Černého, jestli by si podle něj fakulty měly vzájemně
proplácet, studenty, které vyučují z cizích fakult. Prof. Černý odpověděl, že určitě ano.
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Kol. Antoš poukázal na to, že PF většinou studenty vysílá, tudíž by to byl velký zásah do
rozpočtu.
Prof. Černý poděkoval za možnost představit se členům AS PF UK a rozloučil se.
Slova se opět ujal předseda kol. doc. Boháč.
Dotázal se, zda má některý z členů senátu námitky proti zápisu ze 7. zasedání senátu dne
15. června 2017. Nikdo námitky nevznesl.
Kol. doc. Boháč informoval o těchto změnách ve složení senátu:
-

s ohledem na to, že kol. Bervida přestal být členem akademické obce z důvodu
přerušení studia, stala se členkou AS PF UK kol. Ing. Felsingerová,
kol. Mgr. Říha ukončil své magisterské studium, požádal, aby se stal náhradníkem,
a s ohledem na jeho přijetí do doktorského studia se opět stal členem AS PF UK.

S ohledem na uvedené navrhl kol. doc. Boháč doplnění nového bodu, a to volbu
místopředsedy AS PF UK, a zařadit tento bod po bodu „Vyjádření k návrhu na jmenování
prof. Kysely vedoucím katedry politologie a sociologie“.
Dále kol. doc. Boháč vyzval členy senátu, zda se hodlají vyjádřit k takto upravenému
programu, příp. navrhnout jeho doplnění nebo změnu pořadí projednávaných bodů. Nikdo
nepožadoval další doplnění programu nebo změnu pořadí projednávaných bodů.
Schválený program:
1. Vystoupení prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., kandidáta na rektora
2. Informace vedení fakulty a informace z AS UK
3. Výše doktorandských stipendií
4. Vyjádření k návrhu na jmenování prof. Kysely vedoucím katedry politologie
a sociologie
5. Volba místopředsedy AS PF UK
6. Informace o přijímacích řízeních
7. Různé
2. Informace vedení fakulty a informace z AS UK
Slova se ujal děkan prof. Kuklík a informoval AS PF UK o připravovaných investičních
akcích. Konkrétně uvedl, že po jednání s rektorátem byla fakulta nucena posunout termín
rekonstrukce fasády a oken. Podle původního plánu dojde k rekonstrukci kotelny a topení.
Dále oznámil, že jsou v přípravě plány na architektonickou soutěž ohledně celého přízemí
budovy, přičemž se zohledňují zejména návrhy ze stran studentů, které shromáždil kol.
Bervida. Také uvedl, že rekonstrukce pater nosteru dosud probíhá úspěšně a ke zprovoznění
by mělo dojít v polovině února 2018.
Dále informoval, že dne 13. října 2017 se uskuteční schůzka s rektorátem ve věci nových
akreditací. V současné době jsou termíny dané rektorátem pro předložení návrhů o nové
akreditace duben 2018 pro magisterský program a červen 2018 pro doktorské programy.
Kol. doc. Boháč doplnil pana děkana ohledně stavu žádosti o institucionální akreditaci.
Žádost, jejíž součástí je i oblast vzdělávání č. 22 Právo byla schválena Radou pro vnitřní
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hodnocení a Vědeckou radou UK, předpokládá se její schválení AS UK a správní radou dne
12. října 2017 a podání žádosti Národnímu akreditačnímu úřadu.
Děkan prof. Kuklík a kol. doc. Boháč dále informovali o shromáždění akademické obce,
které se uskutečnilo dne 3. října 2017. Konečně děkan prof. Kuklík pojednal o problematice
financování vysokých škol. Podrobnosti jsou uvedeny v prezentaci ze shromáždění
akademické obce, která je dostupná ve veřejné části internetových stránek fakulty.
3. Výše doktorandských stipendií
Děkan prof. Kuklík uvedl návrh opatření děkana o stanovení výše doktorandského stipendia
pro akademický rok 2017/2018 s tím, že výše navrhovaných částek je důsledkem stavu
stipendijního fondu.
Kol. doc. Boháč poznamenal, že chápe důvody pro stanovení daných částek, ale zároveň by se
podle něj fakulta měla do budoucna zamyslet nad počtem interních doktorandů. Děkan
prof. Kuklík souhlasil, ale zároveň uvedl, že to není jediné řešení. Kol. dr. Antoš poznamenal,
že snížení počtu interních doktorandů není řešení a že by to pro fakultu nebylo výhodné.
Kol. doc. Boháč jeho argumenty uznal.
Kol. Mgr. Říha poznamenal, že současná výše stipendií se neměnila posledních pět let, a tedy
je jejich výše vzhledem k růstu nákladů na život v Praze nepřiměřená. Kol. Horký toto
podpořil.
Kol. dr. Antoš konstatoval, že všichni sice jistě souhlasí s tím, že doktorandská stipendia jsou
neúnosně nízká, zároveň je však už při současné výši bude muset fakulta dotovat zhruba
částkou 2,5 milionu Kč nad rámec dotace, kterou dostává z rektorátu. Vývoj stipendijního
fondu je přitom stále velmi neuspokojivý a nadále hrozí jeho vyčerpání. Pokud by se tedy
měla doktorandská stipendia zvýšit, musely by se současně snížit jiné výdaje stipendijního
fondu, například prospěchová stipendia. Vzhledem k tomu, že lze s ohledem na výsledky
jednání o rozpočtu vysokých škol na příští rok očekávat zvýšení dotace na doktorandská
stipendia, proto doporučil schválit předložený návrh a s případným zvýšením počkat na
definitivní zprávu z rektorátu. Zároveň vyjádřil názor, že případná změna by spíše než
k plošnému zvýšení měla směřovat k vyrovnání rozdílů v částce přiznané jednotlivým
ročníkům, protože největší problém je s částkou vyplácenou v 1. ročníku.
Kol. Kalašnikovová se zeptala, jak by se postupovalo, pokud by byl stipendijní fond
v mínusu. Tajemník fakulty odpověděl, že poté by bylo nutné dotovat stipendijní fond
z fakultního „rozpočtu“.
Kol. Felsingerová podotkla, že by se fakulta měla spíš zamyslet nad tím, jak sehnat víc peněz
do stipendijního fondu. Děkan prof. Kuklík odpověděl, že sehnat sponzory na doktorské
stipendium je obtížné, fakulta nicméně i sponzorské dary pro vyplácení stipendií již využívá.
Kol. Horký navrhl zvýšit poplatky za studium. Kol. dr. Antoš oponoval, že by ještě nějaký čas
vyčkal, aby bylo zřejmé, jaký vliv měla poslední změna těchto poplatků.
Usnesení č.1/8:
AS PF UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s návrhem opatření o stanovení výše
doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018 v předloženém znění.
(12 pro, 1 proti, 0 zdrž.)
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4.

Vyjádření k návrhu na jmenování prof. Kysely vedoucím katedry politologie
a sociologie

Děkan prof. Kuklík představil svůj návrh na jmenování prof. Kysely vedoucím katedry
politologie a sociologie a upozornil na to, že prof. Kysela nedávno získal profesorský titul
a na to, že prof. Kysela vede katedru způsobem, kterým si představuje, jak by měly být
katedry vedeny.
Prof. Kysela poděkoval panu děkanovi. Stručně představil a doplnil své teze, například
vyjádřil přání, aby se někteří vyučující z katedry v následujícím tříletém období habilitovali.
Kol. Říha se zeptal, v rámci jakého oboru se bude paní dr. Ondřejková habilitovat.
Prof. Kysela uvedl, že v oboru Teorie, filozofie a sociologie práva.
Proběhlo tajné hlasování. Bylo vydáno 14 hlasovacích lístků, 7 nebylo vydáno pro
nepřítomnost. Všechny hlasovací lístky byly platné.
Usnesení č. 2/8:
AS PF UK vyjadřuje souhlas se jmenováním prof. Jana Kysely vedoucím katedry
politologie a sociologie od 1. října 2017 do 30. září 2020.
(14 pro, 0 proti, 0 zdrž.)
5.

Volba místopředsedy AS PF UK

S ohledem na zánik a opětovný vznik členství kol. Mgr. Říhy v senátu kol. Mgr. Říha přestal
být místopředsedou AS PF UK. Kol. doc. Boháč navrhl na tuto funkci kol. Mgr. Říhu.
Proběhlo tajné hlasování. Bylo vydáno 14 hlasovacích lístků. 7 nebylo vydáno pro
nepřítomnost. Všechny hlasovací lístky byly platné.
Usnesení č. 3/8:
AS PF UK volí Mgr. Michala Říhu místopředsedou AS PF UK.
(9 pro, 0 proti, 5 zdrž.)
6.

Informace o přijímacím řízení

Slovo si vzal kol. doc. Boháč za účelem aktualizace údajů v předložených podkladech. Co se
týká magisterského studijního programu, z 654 přijatých studentů se zapsalo 580 studentů,
což je o 50 více než loni. Ohledně doktorského studijního programu se z 84 přijatých studentů
zapsalo 74 (20 studentů bylo přijato do prezenční formy).
Doc. Prášková doplnila vyjádření kol. doc. Boháče o údaje z kurzu CŽV. Informovala AS PF
UK o tom, že fakulta se 119 účastníky již podepsala smlouvu, k dnešnímu dni z těchto
účastníků 103 zaplatilo úplatu.
Děkan prof. Kuklík poděkoval proděkance doc. Chromé za její práci při přijímacím řízení,
zejména za organizaci úvodních soustředění.
AS PF UK vzal tichým souhlasem informace o přijímacích řízeních na vědomí.
7.

Různé

Kol. doc. Boháč informoval AS PF UK o složení evaluační komise a datu jejího nejbližšího
zasedání (26. října 2017). AS PF UK vzal tyto informace tichým souhlasem na vědomí.
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Proděkan Damohorský informoval o tom, že je stále dostatek peněžních prostředků na
výjezdy do zahraničí.
Kol. doc. Boháč poděkoval členům AS PF UK a ukončil zasedání.

Zapsala: Matoušková
Schválil: Boháč
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