
Zápis ze schůze Petiční komise AS UK 
konané dne 29.3.2012

Přítomni: kol. Mgr. Flam, kol. Holý, kol. Makajev (předseda), kol. dr. Sláma, kol. Mgr. Šolc, 
kol. dr. Žárský (místopředseda)
Omluveni: kol. Mgr. Šatra, kol. Mgr. Zajíček
Nepřítomni: 

Program:

1) Schválení zápisu z minulého zasedání
2) Archivace podnětu "právnická fakulta"
3) Podnět "poplatky za delší studium"
4) Příprava semináře o studentských pracích
5) Podnět Wilhelm
6) Různé.

Ad  1) Předseda  komise  seznámil  přítomné  s  návrhem  zápisu  z  minulé  schůze,  konané 
12.10.2011. Nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis byl tichým souhlasem schválen

Ad 2) Předseda komise seznámil  členy s  podobou archivu pro podnět  PK 1-2011-PF.  Po 
krátké diskusi vzali členové komise tuto informaci konsensuálně na vědomí.

Ad 3) Předseda komise zrekapituloval vývoj v tomto podnětu od minulého zasedání, seznámil 
členy komise se stanoviskem Legislativní komise AS UK a s průběhem navazujících jednání s 
kancléřem UK. Komise vyjádřila uspokojení nad řešením záležitosti pro futuro, část podnětu 
týkající se individuálního případu studentky PřF UK pak na návrh kol. Mgr. Šolce odložila na 
příští zasedání

Ad 4) Členové komise diskutovali o podobě semináře na téma studentských prací a vymezili 
jednotlivé okruhy otázek, kterým je třeba věnovat pozornost. Komise se shodla na uspořádání 
společného „organizačního“ zasedání spolu se Studijní komisí AS UK a Ediční komisí AS UK 
za účelem přípravy programu daného semináře

Ad  5)  Komise  se  seznámila  s  podnětem  doc.  Cvrčkové  ve  věci  prof.  Ivana  Wilhelma. 
Předseda informoval členy, že informoval o podnětu předsednictvo AS UK a požádal je o jeho 
zařazení do některého z bodů zasedání pléna AS UK dne 30.3.2012, což předsednictvo učinilo 
včleněním podnětu  do  bodu  „Dění  okolo  programu pléna  MŠMT“.  Po  následné  obsáhlé 
diskusi  se komise konsensuálně shodla na tom, že nebude pro jednání  pléna dávat  žádné 
doporučení.

Ad 6) V bodu různé diskutovala komise aktuální otázku zpřístupňování návrhů smluv členům 
senátu  a  vyjádřila  vůli  se  touto  problematikou  zabývat,  bude-li  třeba,  na  následujícím 
zasedání. Předseda poté poděkoval členům komise za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Makajev


