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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 5. 5. 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

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

3. Zahraniční záležitosti 

4. Provozní záležitosti 

5. Akademický senát 

6. Vědecká rada 

7. Různé 

8. Stipendia 

 

 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. Úprava SIS – lhůta přihlašování a přehlašování na SZZK 

Závěr: Přihlašování a přehlašování na SZZK bude končit týden před začátkem příslušné části 

SZZK (nikoliv 2. týdny před začátkem 4. části SZZK). 

 

1.2. Dohled nad studenty při přípravě na SZZK  

Závěr: KD vyjádřilo poděkování těmto doktorandům za pomoc: Jana Balounová, Bára 

Bečvářová, Tereza Blažková, Daniel Burda, Lukáš Lev Červinka, Viktor Derka, Jakub 

Dienstbier, Jakub Drápal, Anna Dufková, Václav Dvorský, Marek Dvořák, Zuzana Fišerová, 

Viktor Gazda, Jan Hořeňovský, Jan Chmel, Pavel Kopecký, Zuzana Kročilová, Pavlína 

Makulová, Lenka Náhlovská, Adam Novák, Klára Zikmundová. 

 

1.3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – postup 

v případě chronického onemocnění 

Závěr: Doplnění textu čestného prohlášení o poznámku, do které student uvede příp. příznaky 

chronického onemocnění (astma, alergie…). 

 

1.4. Závazná metodika organizačních pokynů k průběhu SZZK  

Závěr: Bude zveřejněna jako samostatný dokument – viz Příloha č. 1 zápisu KD ze dne 

12. května 2020. 

 

 

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

2.1. SDZ a obhajoby DP 

Závěr: Pro SDZ a obhajoby DP bude přednostně vyhrazena místnost č. 38. Lze zkoušet 

i hybridní formou.  
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2.2. Přijímací řízení  

Závěr: Bude probíhat jak kontaktní, tak i distanční formou. 

 

 

3. Zahraniční záležitosti 

3.1. Proděkan Damohorský informoval o připravované informační schůzce pro studenty 

vybrané k výjezdům v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2020/2021, která se 

za účasti vedoucí Evropské kanceláře RUK dr. Herglové uskuteční distanční formou 

dne 20. 5. 2020. Se studenty, kteří se připravují na mobilitu v akademickém roce 2020/2021 

bude nutno řešit v řadě případů výjezd s ohledem na individuální situaci v příslušném státě 

a na příslušné univerzitě. U studentů bude nadále patrně přibývat počet zkracování pobytů 

pouze na letní semestr, popř. změn jejich zvolených destinací (např. s ohledem na posuny 

v akademickém roce).  

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

3.2. Proděkan Damohorský informoval, že bude zahájen kurz Introduction to US Law, 

který onlinovou formou bude v letošním roce vyučovat prof. Timothy Arcaro (NOVA 

Southeastern University).  

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

3.3. Proděkan Damohorský informoval o podnětu prof. Grimese a dr. Urbana, aby v LL.M. 

specializaci Experiential Learning and Teaching, v níž se uvažuje o otevření dalšího běhu 

od letního semestru 2021, byla nabízena prezenční výuka (standardně jeden týden v každém 

z prvních dvou semestrů) jako fakultativní, tj. přihlášení posluchači by si mohli zvolit, zda ji 

absolvují v Praze či formou online připojení. 

Závěr: KD vzalo na vědomí.  

 

 

4. Provozní záležitosti 

4.1. Informace k rozpočtu PF UK pro rok 2020 

Závěr: Finální verze rozpočtu bude předložena na následujících jednání KD a předložena 

nejpozději do 15. května 2020 AS PF UK. 

 

4.2. Dotaz k provozu PC učeben, posilovny a studoven knihovny 

Závěr: Tělocvična bude uzavřena do konce srpna. PC učebna 017 a studovny knihovny bude 

možné otevřít od 18. května (bude-li otevřena budova), ale s omezením počtu osob.  

 

 

5. Akademický senát 

5.1. Předběžný program zasedání AS PF UK dne 28. května 2020: 

• rozpočet PF UK  

• aktualizace studijních programů SP1/2  

• Podmínky přijímacího řízení do Mgr. programu 2021/22 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

5.2. Informace z AS UK: 



3 
 

AS UK hlasuje per rollam mj. o první novele jednacího řádu AS PF UK a dále o tom, zda bude 

mj. možné hlasovat per rollam o záměru jmenovat kvestora.  

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

 

6. Vědecká rada 

6.1. Budoucí termíny VR 

Závěr: Zasedání VR PF UK dne 21. května 2020 zrušeno. Zasedání VR PF UK dne 4. června 

2020 ponecháno, ale zaslán e-mail členům VR s žádostí o potvrzení účasti.  

 

6.2. Předání pamětních medailí prof. JUDr. Marii Karfíkové, CSc. a prof. JUDr. Miroslavu 

Bělinovi, CSc. na VR UK dne 28. května 2020 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

  

 

7. Různé 

7.1. Forma uskutečnění setkání komise u habilitačních a jmenovacích řízení 

Závěr: Setkání komise lze uskutečnit prezenční i hybridní formou. 

 

7.2. Noc fakulty Onlajn 

Akce se zúčastnilo cca 750 návštěvníků (celkem 1675 hodin zhlédnutého videa). 

Závěr: Děkan fakulty poděkoval dr. Říhovi za organizaci akce a pochválil tento iniciativní 

počin.  

 

 

8. Stipendia 

8.1. Gangur Petr – za aktivní účast při nahrávání přednášek povinných předmětů pro distanční 

výuku, ve výši 3 000 Kč, doporučuje prof. Gerloch – nepřiznává se 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 

 

 


