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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 8. října 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. Komunikace a IT 

6. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

7. Akademický senát 

8. Stipendia 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. KD souhlasilo s tím, aby u některých dovednostních předmětů byly v letním semestru 

zavedeny další seminární skupiny vedené doktorandy. 

1.2. KD potvrdilo, že 5. a 16. 11. 2020 zůstávají zachovány děkanské dny v souladu 

s harmonogramem akademického roku. 

1.3. KD upozorňuje, že podle dříve zveřejněných pravidel platí, že se nekonají konzultační 

hodiny, ale vyučující zajistí možnost konzultací pro studenty alespoň prostřednictvím 

e-mailu, příp. formou on-line komunikace. 

 

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

2.1. KD schválilo návrh opatření děkana o stanovení výše doktorandských stipendií 

pro akademický rok 2020/2021. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. KD schválilo jmenování JUDr. Sedláčka výkonným redaktorem AUC. 

3.2.Děkan a proděkan Tomášek informovali, že dne 1. října 2020 proběhla on-line schůzka 

k hodnocení vědy s mezinárodními hodnotiteli. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval o šíření Covidu 19 mezi studenty Erasmus na univerzitě 

(cca 80 z celkových 800 studentů). 

4.2. Proděkan Damohorský informoval o stavu výjezdu studentů do zahraničí k 7. říjnu 2020. 

4.3. Proděkan Damohorský informoval o aktuálním stavu počtu přihlášených do programů 

LL.M. v anglickém jazyce. S ohledem na vývoj situace kolem COVID-19 bylo přikročeno 

k plně distanční výuce. 

4.4. Proděkan Damohorský informoval o zahájení výuky v programu pro zahraniční výměnné 

studenty, která probíhá plně v online režimu. Informoval též o vysokém počtu zahraničních 
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studentů PF UK, kteří se nacházejí v Praze a během prvních dní pobytu se u nich projevila 

nákaza COVID-19. 

4.5. Proděkan Damohorský navrhl, že až do odvolání by měly být omezeny výjezdy 

na zahraniční pracovní cesty jen na případy zcela nezbytné. Obdobné platí též pro přijímání 

zahraničních hostů na fakultě, jejichž příjezdy by měly být vždy předem projednány 

se zahraničním oddělením PF UK. KD s uvedenými pravidly vyslovilo souhlas. 

4.6. Proděkan Damohorský informoval, že s ohledem na aktuálně platná omezení pro výuku 

na vysokých školách a shromažďování osob není možné provádět prezenčně výuku ani 

v českojazyčných specializacích programu LL.M. (Sportovní právo a Zdravotnické právo). 

Navrhl, aby výuka pro posluchače, kteří zahájili svou účast v programu již v akademickém 

roce 2019/2020 proběhla distanční formou až do doby, než bude případně možná prezenční 

výuka. V případě posluchačů přihlášených do nového běhu od akademického roku 

2020/2021 bude zahájení výuky odloženo do doby, než bude možná prezenční výuka, 

nejpozději však do začátku ledna 2021 (v případě, že by ani v lednu 2021 situace 

neumožňovala prezenční výuku, zahájila by se online výuka i pro tuto skupinu). KD 

vyslovilo s navrženým postupem svůj souhlas. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. Proděkan Antoš informoval o fungování e-learningu. KD ocenilo práci e-learningové 

skupiny (zejm. Mgr. Hatina a kolega Pochman), oddělení informačních technologií, 

katederních koordinátorů a dr. Trávníčkové, která vedla školení. 

5.2. Dne 21. října 2020 od 18 hod. se uskuteční online diskuse vedení fakulty ohledně 

distančních forem výuky a kontrol studia se studenty a učiteli. 

 

6. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

6.1. Proděkanka Prášková informovala o zahájení výuky U3V a proběhlých kurzech Juridika. 

 

7. Akademický senát 

7.1.  Předseda AS PF UK docent Boháč informoval o změně programu 7. zasedání AS PF UK 

(doplnění 2 bodů – Návrh opatření děkana o stanovení výše doktorandských stipendií 

pro akademický rok 2020/2021 a Zpráva o hospodaření fakulty za 1. pol. roku 2020). 

 

8. Stipendia 

8.1. KD schválilo návrh na udělení stipendia 4 studentům za aktivní účast na odborné letní škole 

– Škole lidských práv.  

 

 

Příští zasedání KD se koná 15. října 2020 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


