
Čtvrtá novela POS 

Důvodová zpráva po zasedání AS UK dne 29. listopadu 2019 

Důvodová zpráva ke čtvrté novele Pravidel pro organizaci studia na PF UK 

K čl. I 

K bodu 1 (čl. 32 odst. 4, účinnost od 1. ledna 2020) 

Navrhuje se, aby i v případě první a druhé části státní závěrečné zkoušky měl student možnost 

v případě klasifikace „neprospěl/a“ možnost vyjádřit se k tomu v protokolu. Není důvodné, 

aby tato možnost byla upravena pouze u třetí a čtvrté části státní závěrečné zkoušky. 

K bodu 2 (čl. 39 odst. 4, účinnost od 1. října 2020) 

Jde o zpřesnění stávajícího textu, a to v návaznosti na nové znění čl. 52 odst. 5. 

K bodu 3  (čl. 52 odst. 5, účinnost od 1. října 2020) 

Ve schváleném návrhu nového magisterského studijního programu Právo a právní věda je 

uvedeno „u státních zkoušek je možnost mít při zkoušce texty právních předpisů“. Existuje 

tak rozpor mezi touto schválenou žádostí a zněním Pravidel pro organizaci studia na PF UK, 

který je třeba odstranit. 

Navrhuje se proto přijmout stejnou právní úpravu, která byla třetí novelou Pravidel pro 

organizaci studia na PF UK přijata pro oborovou část státní závěrečné zkoušky (čl. 39 odst. 

4). 

Student by tak i v případě soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky měl 

mít v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky k dispozici relevantní právní předpisy 

a jiné zdroje. Student by tak měl být schopen odpovídat a argumentovat s pomocí právního 

předpisu nebo jiného zdroje. 

Dále se doplňuje, že seznam těchto relevantních právních předpisů a jiných zdrojů musí být 

zveřejněn ve studijním informačním systému před začátkem akademického roku. Cílem je, 

aby student věděl, které právní předpisy nebo jiné zdroje je oprávněn používat. 

Konečně se navrhuje, aby seznam právních předpisů a jiných zdrojů musel být schválený 

garantem magisterského studijního programu, a to s ohledem na význam, jaký 

soukromoprávní a veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky má pro celý studijní program 

Právo a právní věda. 

Účinnost opatření se navrhuje od 1. října 2020, a to pro všechny studenty (tj. jak studenty 

v SP 3, tak studenty v programech SP1 a SP2). 

K bodu 4 (čl. 53 odst. 2 až 4, účinnost od 1. ledna 2020) 

Navrhuje se zrušit možnost tzv. rychlého ukončení soukromoprávní nebo veřejnoprávní části 

státní závěrečné zkoušky. Student by měl mít možnost odpovídat na otázky ze všech 

tematických okruhů a až následně být hodnocen.  

Pro samotné hodnocení příslušné části státní závěrečné zkoušky se navrhuje tento postup: 

1) Zkušební komise nejprve do protokolu zaznamená klasifikaci v jednotlivých tematických 

okruzích. 

2) V případě, že student je klasifikován ze dvou nebo ze všech tří okruhů „neprospěl/a“ 

znamená tato skutečnost automaticky, že bude komisí klasifikován „neprospěl/a“ z celé části 

státní závěrečné zkoušky. 

3) V případě, že je student klasifikován pouze z jednoho tematického okruhu „neprospěl/a“ 

usnáší se komise na tom, zda student projevil z tohoto tematického okruhu zcela zásadní 
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neznalosti. Pokud se komise jednomyslně usnese, že ano, je student hodnocen „neprospěl/a“, 

pokud nikoliv je student komisí klasifikován „dobře“. 

4) V ostatních případě se komise usnáší většinou hlasů na výsledné klasifikaci. 

Je však nutné zdůraznit, že formální zrušení tzv. rychlého ukončení neznamená, že student 

nemůže být klasifikován „neprospěl/a“ i v případě, kdy je klasifikován „neprospěl/a“ pouze v 

jednom tematickém okruhu, a to pokud měl v tomto tematickém okruhu zcela zásadní 

neznalosti (viz bod 3). 

K bodu 5 (čl. 53 odst. 5, účinnost od 1. ledna 2020) 

V současné době je zakotveno právo studenta se vyjádřit do protokolu pouze v případě 

tzv. rychlého ukončení, které se však ruší. Navrhuje se proto explicitně zakotvit toto pravidlo 

pro všechny případy, kdy je student komisí klasifikován „neprospěl/a“ s tím, že komise na 

tuto možnost studenta upozorní.  

K bodu 6 (čl. 53 odst. 2 a 5, účinnost od 1. října 2020) 

Jde o změnu provedenou v návaznosti na změnu čl. 10 odst. 1 s účinností od 1. října 2020, 

kde se nově označují jednotlivé části státní závěrečné zkoušky. 

K čl. II 

Přechodná ustanovení zajišťují, že se změny provedené s účinností od 1. října 2020 budou 

vztahovat pouze na studenty ve studijním programu SP3. Výjimkou je čl. 52 odst. 5, který se 

bude vztahovat na všechny studenty (stejně tak jako čl. 26 odst. 4, ve znění třetí novely POS). 

Z hlediska právní jistoty a přehlednosti se přechodná ustanovení uvádějí komplexní, tj. 

dopadají na obě novely (třetí a čtvrtou), jejichž části nabydou účinnosti 1. října 2020. 

 

 


