
Zápis z jednání Legislativní komise FF UK 4. května 2016 

Přítomni: Jan Kalivoda, David Pavlorek, Radek Skarnitzl, Samuel Zajíček, Katka Volná 

Hosté: Jan Bárta 

 

1. Komise projednala návrh Opatření děkana „Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze“. 

 

2. Komise doporučuje přepracovat článek čl. 1 odst. 3 tak, aby jasně stanovil odpovědnosti děkana, ředitele 

ÚFaR a navrhované Rady a Kolegia Centra ve vztahu k obsahu článku 7 odst. 8, čl. 7 odst. 11, čl. 8 a čl. 9 odst. 

3.  

 

3. Komise upozorňuje, že v materiálu nejsou vyjasněny odpovědnosti vzhledem k realizaci výuky mezi čl. 5, čl. 7 

odst. 11 a čl. 8 odst. 9. 

 

4. Komise navrhuje, aby po vyjasnění předchozích připomínek Akademický senát FF UK toto opatření 

projednal. 

 

5. Legislativní komise se domnívá, že postupné vznikání různých typů center (zdá se, že dosud pěti typů center) 

na různých úrovních fakultní organizace znepřehledňuje odpovědnost za pěstování daných studijních oborů a 

studijních předmětů. Bylo by velmi užitečné uvažovat o koncepčním řešení těchto dosud příležitostně 

vznikajících útvarů. 

 

Hlasování:  5 – 0 – 0  

 

6. Komise projednala návrh novelizace Opatření děkana č. 14/2014 „Organizace studia v bakalářských a 

magisterských studijních programech na FF UK“. 

 

7. Komise doporučila určité opravy a doplňky textu, zejména v čl. 8 odst. 10 a 15 a v čl. 12a, které pan kolega 

Bárta předloží předkladateli. 

 

8. Komise doporučuje Akademickému senátu FF UK, aby po zvážení těchto jejích připomínek tento materiál 

projednal a zaujal k němu kladné stanovisko. 

 

9. Komise doporučuje vedení fakulty, aby pro omezení nesymetrického postavení pedagoga a zkoušeného 

studenta, ke kterému přijetím tohoto materiálu dojde, zajistilo, že u každého studenta zapsaného v SIS na 

určitý termín atestace bude automaticky kontrolováno, zda byl u tohoto studenta zanesen konkrétní 

výsledek této atestace. 

 

Hlasování:  3 – 0 – 1  

 

10. Komise dostala zprávu, že 17. května obdrží první verzi „Pravidel pro hodnocení výuky studenty na FF UK“ a 

žádá členy komise, aby se k ní vyjádřili mailem do 25. května. Komise se dohodla, že její příští jednání bude 

1. června v 11:00. 

Hlasování:  4 – 0 – 0 

Zapsala: K. Volná 

Za správnost: Jan Kalivoda 


