Zápis ze schůze legislativní komise AS, konané ve středu 5. 2. 2003
Přítomni: Barvík I., Drápal A., Foniok. J., Kapsa V., Kohlová V., Olmer P.

Omluveni: Panevová J.

Schůzi řídil předseda LK. Členové měli předem k disposici Důvodovou zprávu předkladatele dokumentu k návrhu SZŘ,
seznam změn mezi devátou a desátou verzí dokumentu a úplný text desáté verze navrhovaného SZŘ.
Kolega Foniok shrnul filosofii, která vedla k návrhu nového SZŘ. Komise shledává, že předložený návrh ne zcela
přehledně vyjadřuje hlavní motiv a to akreditaci restrukturalizovaných bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů a neodděluje útlumovou akreditaci dosavadního pětiletého magisterského studia (z dokumentu není
jasné, že dosavadní studium nebude otevíráno).
Dalšími diskutovanými skutečnostmi byly:
Proč není vedení bakalářských a diplomových prací formou výuky (v čl. 11 odst. 2),
proč je student povinen předkládat zkušební zprávu (čl.13 odst. 14), zavádí-li se SIS,
proč lze přerušit doktorské studium nejméně na dobu jednoho semestru a ne méně (čl. 22 odst 7,
zda podrobnosti o sestavení OR (čl. 23) patří do předkládaného dokumentu a ne do statutu fakulty,
zda je dostatečně ošetřen způsob odevzdávání bakalářských a diplomových prací
LK navrhuje některé formální změny, ty jsou přílohou zápisu.
Závěrem se LK shodla na tom, že doporučí dokument do druhého čtení s tím, že bude inovován, jakmile skončí
„útlumová akreditace“ stávajícího magisterského studia.
V Praze dne 5. 2. 2003

Zapsala V. Kohlová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha zápisu LK
Navrhované změny v 10. verzi SZŘ:
Čl.11 odst.1:

„Výjimku může povolit ….“ Přesunout za dosavadní třetí nebo čtvrtou větu.

Čl.17, navrhované změny v odst. 1, 2 a 5 jsou vyznačeny tučně
1.

2.

3.
4.
5.

Téma bakalářské práce má být voleno tak, aby ho bylo možno zpracovat v průběhu jednoho semestru. Učitel nebo
mimofakultní odborník zadávající téma bakalářské práce může v rámci její přípravy požadovat absolvování
některých předmětů. (Učitel) Přitom může uvést, ke které státní závěrečné zkoušce se téma práce vztahuje.
Nabídka témat bakalářských prací se vypisuje (učitelé) vždy k 1. říjnu prostřednictvím pracoviště, garantujícího
příslušný studijní obor, resp. studijní plán. Vedoucí pracoviště před vypsáním témat tato témata schválí.
Student, který si vybral téma bakalářské práce, požádá (příslušného učitele) jejího vypisovatele o souhlas, aby si
mohl vybranou bakalářskou práci zapsat. Vyplněný formulář o zadání bakalářské práce podepíše vedoucí
garantujícího pracoviště a zašle ho ve stanoveném termínu studijnímu oddělení. Na tomto základě děkan
studentovi zadá bakalářskou práci. Za vypsání dostatečného počtu témat odpovídá děkan. Kromě témat vypsaných
učiteli má student právo navrhnout učiteli nebo mimofakultnímu odborníkovi dodatečné vypsání dalšího tématu.
Student, který splnil podmínky stanovené studijními plány, má právo na zadání bakalářské práce.
Student může ze závažných důvodů požádat děkana o změnu tématu nebo změnu vedoucího bakalářské práce, a to
nejvýše jednou.
(Učitel) Vedoucí bakalářské práce může ze závažných důvodů požádat děkana o uvolnění z vedení zadané
bakalářské práce. Jestliže děkan žádosti (učitele) vyhoví, stanoví zároveň studentovi jiného vedoucího bakalářské
práce.

Analogické změny provést v čl.20
Část III přejmenovat na: Rozsah a závěr bakalářského studia
Část IV přejmenovat na: Rozsah a závěr magisterského studia
Čl. 3 odst 4: v citaci má být odst 3
Čl. 5 odst 4: v citaci má být odst 3
Čl. 22 odst 4: chybí čárka za 1. a)

