
Pozměňovací návrh k návrhu změny Přílohy č. 6 Statutu UK – č.j. 238/2013 

 

 

Podle čl. 22 Volebního a jednacího řádu AS UK podávám tímto pozměňovací návrh k návrhu změny 

Přílohy č. 6 Statutu UK – č.j. 238/2013 v následujícím znění: 

 

 V čl. 1 bodu 1 návrhu se v textu nově navrhovaného znění čl. 10 odst. 2 slova „poplatku podle odstavce 1 

písm. b) se vztahuje též na studijní programu Právo a právní věda, výše“ vypouští. 

 V čl. 1 bodu 1 návrhu  nově navrhovaný čl. 11 zní: „Výše poplatku za další studium je 0 Kč“ 

 

Zdůvodnění: 

 

Ad 1: 

 Navrhovaná změna přílohy č. 6 Statutu je ve své části věnované poplatku za delší studium 

postavena na principu odstupňování výše poplatku podle tzv. koeficientu ekonomické náročnosti oborů. 

Tento koeficient je pro studijní program Právo a právní věda nastaven na hodnotě 1,0. V návrhu              

je nicméně výše zmíněný studijní program uveden samostatně a poplatek za delší studium je pro jeho 

studenty stanoven na úrovni jinak určené pro studenty oborů s koeficientem ekonomické náročnosti 1,2. 

 

 Pro tento postup nevidím důvod a nesouhlasím s tím, aby navržená změna Přílohy č. 6 Statutu 

byla pro studenty studijního programu Právo a právní věda nepříznivější, než pro studenty ostatních 

oborů s koeficientem ekonomické náročnosti 1,0.  

 

Dále upozorňuji na skutečnost, že výše poplatku za delší studium je u studijního programu Právo 

a právní věda v současnosti nastavena na částku 10.000 Kč a navrhovaná úprava by tak znamenala 

meziroční zvýšení tohoto poplatku o 30%, což nepokládám za přijatelné. 

 

Ad 2:  

 Za fundamentální cíl vzdělávání v nejširším slova smyslu můžeme považovat snahu o rozvoj        

a kultivaci člověka coby jednotlivce a též coby člena společnosti. Lidská osobnost se rozvíjí získáváním 

širokého spektra poznatků o světě, nabytím schopností kritického myšlení, způsobilostí uvědomovat  

si různorodost interpretací a interpretačních rámců, jimiž je nahlížen svět ( a axiomatickou podmíněnost 

těchto rámců) a formulovat v nich též své vlastní postoje, názory a interpretace, stejně tak ovšem                

i osvojováním manuálních dovedností, pěstováním tvůrčích sil či estetického cítění atd. Obdobná ideální 

pojetí člověka jako v nejširším slova smyslu „vzdělané bytosti“ nacházíme napříč historií od řecké 

kalokagathie přes humanistickou tradici až po moderní představu vzdělaného (a proto) angažovaného 

politického člověka aktivně participujícího na správě, budování i samotném bytí lidské společnosti.  



 

 Univerzity mohou přispívat k různým aspektům rozvoje lidské osobnosti, přesto se na něm 

zřejmě nejvýznamněji podílejí tím, že poskytují intelektuální prostor k expanzi individuálního  

i společenského kritického myšlení, a tím, že zprostředkovávají potenciálně každému člověku sumu 

stávajícího lidského poznání. Ve smyslu výše uvedených úvah pak můžeme usuzovat, že univerzita by 

měla být též prostorem setkávání se a propojování, tedy umožnit vznik jakési „interdisciplinární obce“, 

v níž se nositelé různých znalostí, schopností a dovedností setkávají a zprostředkovávají si vzájemně obsah 

různých sfér lidského vědění. Do opozice proti vizi úzce specializovaného odborníka zaměřeného  

na velmi omezenou výseč reality můžeme postavit vizi polyhistora schopného syntézy a analýzy dílčích 

poznatků a spojování různých úlomků reality do jednoho komplexnějšího a úplnějšího obrazu světa.  

 

 Vize jsou tu samozřejmě pouze nedosažitelnými ideály, přesto je možné podnikat alespoň dílčí 

kroky, abychom se jim, byť třeba jen o píď, přiblížili, případně abychom odstranili bariéry na cestě k nim. 

V tomto smyslu je těžko pochopitelná existence tzv. „poplatků za další studium“, jež symbolicky vyjadřují 

vnímání studia právě jednoho oboru (tedy nabytí úzké specializace) jako normy či optima, za jehož 

překročení (tedy rozšíření svých znalostí) je člověk penalizován. V podstatě je tak rozšíření vlastních 

obzorů pojímáno nikoli jako žádoucí a pro společnost užitečný jev, ale jako jakýsi „nadstandard“, kterým 

jedinec nadměrně tyje ze společnosti, a proto si za něj má „připlatit“. Reálně tak ve výsledku získává 

společnost přínos v podobě člověka „vzdělanějšího oproti vyjádřenému optimu“, který se navíc sám 

nadstandardně podílel na financování svého vzdělání a tedy který společnosti přispívá jak svými znalostmi, 

tak zároveň svými penězi.  

 

 Vzhledem k tomu, že zákon v § 58 odst. 4 stanoví toliko horní hranici pro poplatek za další 

studium a nikoli hranici spodní, navrhuji stanovit výši tohoto  poplatku představujícího symbolickou 

bariéru na pomyslné cestě k ideálu – v nejširším slova smyslu vzdělanému člověku –  v minimální možné 

výměře – tedy v částce 0 Kč. Pro kontext dodávám, že takové ustanovení není mezi veřejnými vysokým 

školami v České republice ojedinělé, obdobný poplatek za další studium lze nalézt např. pro osm z devíti 

fakult Masarykovy Univerzity v čl. 12 odst. 1 písm. b) Přílohy č. 6 ke Statutu MU. 

 

 

 

V Praze dne 18.12.2013                                                                       Mgr. Miroslav Makajev 

                                                                                                               


