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Č. j. UKPF/161123/2019-3 Vyřizuje:  Sojka V Praze dne:  25.6.2019 

 

Vážená paní XXXXXXXXXX, 

 

k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. ze dne 14.6.2019 a jejímu upřesnění 

emailem ze dne 24.6.2019 Vám sděluji následující  

 

1. Počet těch studentů, kteří ukončili studium, přerušili studium a ve stanovené lhůtě neobnovili 

studium a kteří se v rámci NZS - OSP umístili mezi nejlepšími 10 % uchazečů o studium PF UK v rámci 

přijímacího řízení na daný akademický rok od ak. roku 2014/2015:  

 

Počet studentů, kteří se umístili mezi 10% nejlepšími podle výsledků OSP a zanechali studia 

k 17.2.2019 (konec zimního semestru) 

Rok nástupu  2014 2015 2016 2017 Celkový součet     

Počet zanechavších 12 19 15 10 56      

 

2. Počet těch studentů, kteří ukončili studium, přerušili studium a ve stanovené lhůtě neobnovili 

studium a kteří se v rámci NZS - ZSV umístili mezi nejlepšími 10 % uchazečů v rámci přijímacího 

řízení PF UK na daný akademický rok od ak. roku 2014/2015:  

 

Počet studentů, kteří se umístili mezi 10% nejlepšími podle výsledků ZSV a zanechali studia 

k 17.2.2019 (konec zimního semestru) 

 

Rok nástupu  2014 2015 2016 2017 Celkový součet     

Počet zanechavších 7 9 9 4 29    

 

3. Všechny podklady k jednání Akademického senátu PF UK dne 26. 06. 2008 a 01. 10. 2008 

4. Zápis z jednání Akademického senátu PF UK dne 26. 06. 2008 a 01. 10. 2008. 

 

Vzhledem k tomu, že se v archivu PF UK nedochovaly žádné materiály pro zasedání AS PF UK 

v roce 2008, nelze je poskytnout. Jediný dokument, který obsahuje usnesení AS PF UK ze dne 

26.6.2008 je opatření děkana 2/2009, které je v příloze této odpovědi na Vaši žádost. V emailové 

komunikaci mezi tehdejším předsedou AS PF UK JUDr. Ing. Josefem Stašou, CSc. a sekretariátem 

děkana byla nalezena pouze pozvánka na  jednání 1.10.2008 následujícího znění: 



 

 

Zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK se koná ve středu 1. 10. 2008 MIMOŘÁDNĚ 

ve sborovně ve čtvrtém patře 

P r o g r a m : 

1. Informace vedení fakulty.  

2. Informace o průběhu a výsledcích přijímacího řízení do magisterského studia v r. 2008. 

3. Informace o přípravě přijímacího řízení do magisterského studia v r. 2009. 

4. Návrh dalších podmínek pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu v r. 2009. 

5. Různé. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 Mgr. Miroslav Sojka 

 vedoucí studijního oddělení 

 


