
Zápis ze zasedání legislativní komise AS FSV UK, 5. 4. 2016 

Hollar, místnost 212, od 14:00 

 

Přítomni: Červinka, Ditrych, Kukačka, Ludvík, Novotný 

Hosté: Soukup (proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání) 

Omluveni: Svobodová, Weiss 

 

1.      Pravidla pro přiznávání stipendií 

Studijní proděkan Soukup informoval členy komise, že podklad nebude na zasedání AS FSV 

UK dne 5.4.2016 projednáván. Komise následně alespoň zkonstatovala, že tento dokument 

nepotřebuje s ohledem na dlouhodobé cíle LK (viz zápis ze dne 29.2.2016) žádnou revizi. 

2.   Pravidla pro organizaci studia   

     Studijní proděkan Soukup informoval členy komise, že podklad nebude na zasedání AS FSV 

UK dne 5.4.2016 projednáván. Komise následně alespoň zkonstatovala, že ani tento dokument 

nepotřebuje s ohledem na dlouhodobé cíle LK (viz zápis ze dne 29.2.2016) žádnou revizi. Členové 

komise se studijním proděkanem dále projednávali některé podněty pro novelizaci (viz níže), které 

budou předány Studijní komisi AS FSV UK: 

i) Úpravou článku 4 vložit možnost podat k posouzení děkana individuálního žádost o 

povolení zápisu do dalšího úseku studia při nesplnění specifikovaných minimálních počtů 

kreditů 

ii) Úpravou článku 9 vložit možnost opakovaného zápisu do volitelných předmětů po změně 

studijního programu/specializace během aktivní doby studia 

iii) V článku 11 vložit možnost státní závěrečné zkoušky s jednou částí (obhajoba) v souladu 

s reakreditacemi na IES FSV UK 

iv) Sloučit odstavce v článku 13 a nerozlišovat mezi typy studia 

v) V návaznosti na změnu interního procesu uznávání předmětů vložit do článku 15, odstavce 

3 a 4 k doporučení a stanovisku garanta oboru také doporučení a stanoviska garantů 

předmětů 

v) Opravit překlep v Přechodných ustanoveních (druhá v pořadí), odstavec 1       

3.      Důvodové zprávy k podkladům jednání AS FSV UK 

         Vilém Novotný s odkazem na podklady pro zasedání AS FSV UK dne 5.4.2016 zdůraznil, že 

absence důvodových zpráv a návrhu znění usnesení k navrženým bodům vedou k tomu, že členům AS 

FSV UK nemusí být z podkladů jasný smysl navržených úprav interních předpisů FSV UK a dalších věcí, 

kterými by se měl zabývat senát a značně to ztěžuje přípravu na jednání komisí a pléna AS FSV UK. Po 

krátké debatě se členové komise shodli, že je přínosné požádat předsedu AS FSV UK, aby od 

navrhovatelů bodů do programu jednání AS FSV UK vyžadoval písemná zdůvodnění a návrhy 

usnesení, která by byla součástí podkladových materiálů.   

 



4.      Dlouhodobý záměr FSV UK pro léta 2016-2020 

 Legislativní komise po krátké rozpravě zformulovala následující dvě obecná doporučení pro 

úpravu předložené verze DZ: 

i) U těch cílů, pro jejichž naplňování bude nutné provádět také příslušnou úpravu vnitřních 

předpisů, specifikovat tyto změny v nástrojích dosažení cíle společně s časovým 

harmonogramem jejich implementace 

ii) U jednotlivých cílů uvádět časový harmonogram jejich naplnění 

 

Zapsal: Červinka 

Kontrola: členové LK 


