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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 21. 4. 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení (Mgr.) 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Vědecká rada 

8. Stipendia 

 

 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. III. a IV. SZZK u studentů ze SR. 

Závěr: KD vnímá složitou situaci studentů ze SR a bude hledat cesty, jak umožnit těmto 

studentům účast na SZZK. 

 

1.2. I. a II. část SSZK 

Závěr: Katedry vyjdou studentům vstříc, aby i v případě, že student odevzdá diplomovou práci 

později, než je stanoveno, proběhla 1. a 2. část SZZK, bude-li to možné, do konce září. 

 

1.3. Termíny SCIO 

Závěr: Fakulta akceptuje všechny termíny SCIO konané od počátku prosince 2019 do konce 

června 2020. Termín 11. července 2020 akceptován nebude. 

 

 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

Závěr: Katedry vyjdou studentům vstříc, aby i v případě, že student odevzdá disertační práci 

později, než je stanoveno, proběhla, bude-li to možné, obhajoba do konce září. 

 

 

3. Věda, výzkum a edice 

3.1. Rozprava o kandidátech na nové členy OR a GA UK v návaznosti na končící funkční 

období některých současných členů. 

Závěr: V jednání. 

 

 

4. Zahraniční záležitosti 
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4.1. DAAD lektor pro německé právo Dr. Martin Paus od 1. srpna 2020 přijal nabídku 

pracovního místa ve veřejné správě v Německu a svou činnost v rámci lektorátu na PF UK 

proto nejpozději k tomuto datu ukončí. Proděkan Damohorský a OZZ vstoupili v jednání 

s DAAD s žádostí, aby bylo místo DAAD lektora na PF v nejbližší možné době vhodnou 

osobou opět obsazeno (realistickým termínem pro znovuobsazení DAAD lektorátu by mohl být 

začátek letního semestru 2021, záleží však na stanovisku DAAD a dalších okolnostech 

spojených mimo jiné i s omezením přeshraniční mobility osob).  

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

4.2. Rektor UK jmenoval s účinností k 1.4.2020 hostujícími profesory na PF UK tyto zahraniční 

akademiky: Prof. Dr. Rainer Hofmann (KMPV), Prof. Carmen Masi Doria (KPD) 

a Prof. Krzystof Skotnicki (KÚP). 

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. Provoz fakulty (probíhá úklid budovy a mytí nadsvětlíků Atria a místnosti č. 300, 

dokončení předělu místnosti č. 402, proběhla instalace nových bezpečnostních bran v knihovně, 

dokončuje se instalace zásuvkových okruhů v prostoru Atria, proběhly další sondy 

k připravované akci kotelna) 

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

5.2. Návrh k provozu knihovny a psychologické poradny 

Závěr: Konkrétní realizace v jednání.  

 

 

6. Akademický senát 

6.1. Zajištění distančního AS PF UK dne 23. dubna 2020 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

6.2. Hlasování per rollam na AS UK o ekonomických otázkách 

Závěr: KD vzalo na vědomí 

 

6.3. První novela JŘ AS PF UK  

Závěr: KD vzalo na vědomí 

 

 

7. Vědecká rada 

7.1. do 24. 4. 2020 probíhá hlasování per rollam týkající se členů komisí pro Mgr., JUDr. 

a Ph.D. 

Závěr: KD vzalo na vědomí 

 

 

8. Stipendia 

8.1. Schválená stipendia z Institucionálního plánu: 

1. Subhan Adam - doplnění podpory na mezifakultní studijní pobyt na UNI Soochow 

(Taiwan) – prodloužení semestru z důvodu koronavirových opatření, ve výši: 20 000 Kč, 

doporučuje prod. Damohorský 
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8.2. Ostatní schválená stipendia  

1. Drachovská Karolina - korektury Výroční zprávy 2019, ve výši: 2 000 Kč 

2. Kurková Klímová, Nikola - plná úhrada nákladů za registraci reprezentačního týmu 

PF UK v mezinárodní soutěži FDI Moot Court, ve výši: 20 600 Kč, doporučuje 

doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc. 

3. Silovská Gabriela - refundace RUK, odměna pro asistenta při studiu na PF UK 

za 1. čtvrtletí 2020 ve výši: 18 240 Kč    

4. Šimkovská Nella - článek na web PF UK rozhovor s dr. Šejdlem, ve výši: 800 Kč 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


