
Zápis ze zasedání legislativní komise AS FSV UK, 15.11.2016 

Rytířská, 2. patro, místnost 204, od 15.00 

 

 

Přítomni: Červinka, Ludvík, Svobodová, Weiss 

Omluveni: Ditrych, Kukačka, Novotný 

 

 

        1.      Vyjádření k dodatečně zaslaným novým vnitřním předpisům UK 

Legislativní komise AS FSV UK opět využila nabídku Legislativní komise AS UK vyjádřit se k návrhům 

nových vnitřních předpisů UK.  Legislativní komise AS FSV UK se na svém zasedání vyjadřovala 

postupně k následujícím čtyřem zaslaným podkladům.  

Akreditační řád pro studenty UK 

Navrhujeme z čl. 3 od. 2 odstranit vyjádření akademického senátu fakulty. Považujeme 

dvoustupňovou proceduru – schválení vědeckou radou fakulty a následné schválení 

vědeckou radou univerzity – za dostatečné. 

 

Navrhujeme v čl. 9 od. 2 doplnit časovou následnost, například úpravou druhé věty na „Před 

schválením se k záměru … vyjadřuje vědecká rada a akademický senát příslušné fakulty…“ 

 

Navrhujeme doplnit do čl. 11 od. 1 a obdobně také čl. 22. od. 2 informaci, jakým způsobem 

mohou takto vyrozumění děkani fakult reagovat, a jaký vliv případná reakce děkanů fakult 

bude mít vliv na projednávání návrhu takového studijního programu. 

 

V části V, čl. 29, 30 a 31, včetně nadpisů, doporučujeme používat formulaci „akreditace 

habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem“ vymezenou takto v zákoně. 

 

Do části V navrhujeme doplnit v obdobném znění čl. 22 od. 2.  

 

 

Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy UK 

 

U čl. 5 od. 2 a čl. 6 od. 2 doporučujeme zvážit navržení kratších intervalů mezi příslušnými 

hodnoceními.  

 

Řád rady pro vnitřní hodnocení UK 

 

Doporučujeme reformulaci čl. 2 od. 1 v plném znění §12a od. 3 zákona. 

 

V čl. 3 doporučujeme zvážit doplnění minimálního počtu členů jednotlivých panelů, např. 3. 



 

Vnitřní mzdový předpis UK, příloha č. 3 

 

Domníváme se, že by bylo vhodné, aby kvalifikační předpoklady na nejvyšší dosažený titul pro 

mzdovou třídu VP3 byly shodné s těmi pro mzdovou třídu VP2, tj. “dosažení titulu PhD., ThD. 

nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem 

nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí”, neboť osoba působící ve VP2 z povahy 

katalogu činností nemůže úspěšně projít habilitačním řízením nebo řízením ke jmenování 

profesorem.   

Zapsal: Červinka 


