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

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Akademický senát 

8. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. Děkan jmenoval krizový štáb ve složení: děkan, tajemník, předseda akademického senátu 

fakulty, student pověřený akademickým senátem na fakultě a ostatní členové kolegia 

děkana. Předsedou krizového štábu je děkan. Kontaktní osobou, se kterou bude 

komunikovat ústřední krizový štáb, byl jmenován tajemník fakulty. 

1.2.Informace o vyhlášení mimořádného stavu bude zveřejněna na internetových stránkách 

fakulty. 

1.3. Ze Statutu UK vyplývá, že v období mimořádného stavu mohou všechny univerzitní orgány 

a komise (dále jen „orgány“), fakultní orgány a orgány dalších součástí jednat distančně 

nebo hlasovat per rollam, a to bez ohledu na zvláštní úpravu ve vnitřních předpisech 

univerzity či fakulty. V době mimořádného stavu je možné zkrátit procesní lhůty 

pro jednání orgánů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy univerzity, fakulty nebo další 

součásti. Tímto způsobem nelze zkrátit lhůty stanovené obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala o aktuálním počtu studentů. Počet studentů zapsaných 

do prvního ročníku odpovídá počtu z loňského roku. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. KD souhlasí s nominacemi do hodnotících panelů GAČR podle předloženého materiálu. 

3.2. Proděkan Tomášek informoval o projektech přihlášených za fakultu do soutěže START, 

o výsledcích soutěže GAČR JUNIOR STAR (získán grant MSc. Vítězslavem Titlem, 

Ph.D.) a o tom, že bylo podáno 14 projektů do soutěže GAUK. 

 

4. Zahraniční záležitosti 
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4.1.  Proděkan Damohorský informoval, že pro porušení opatření proti šíření koronaviru 

v prostorách kolejí rozhodla Evropská kancelář RUK o okamžitém ukončení studia na (PF) 

UK dvěma Erasmus+ studentkám ze Španělska. 

4.2. Dále informoval o aktuálně známém počtu studentů a zaměstnanců PF UK, kteří se nakazili 

koronavirem či byli preventivně v této souvislosti umístěni do karantény. 

4.3. KD souhlasí s možností konat obhajoby závěrečných prací LL.M. distanční formou 

(v českojazyčných programech LL.M. po dobu trvání opatření neumožňujících konání 

prezenční formy obhajob, v anglickojazyčných programech LL.M. nejméně do konce 

zimního semestru 2020/2021 či dále do doby, než omezení v přeshraničním styku umožní 

prezenční konání obhajob závěrečných prací LL.M.). 

4.4. KD souhlasí s průběžným vystavováním akceptací uchazečů o anglickojazyčné programy 

LL.M. 

4.5. KD souhlasí s tím, aby posluchači v anglickojazyčných programech LL.M., kteří zahájili 

účast v těchto programech do roku 2015 včetně a kteří doposud nesplnili všechny 

podmínky k absolvování programu a nebyla jim ze závažných a doložených důvodů 

udělena výjimka k prodloužení účasti v programu, byli naposledy vyzváni ke splnění všech 

zbylých povinností pro absolvování a podání zdůvodněné žádosti o určení konečné lhůty 

ke splnění povinností vyplývajících z jejich účasti v programu. Pokud tak příslušní 

posluchači neučiní či v případě, nebudou-li shledány důvody pro prodloužení účasti v 

programu jako relevantní, bude ze strany PF jejich účast v programu ukončena bez udělení 

mezinárodně uznávaného titulu LL.M. a nároku na vrácení prostředků, které již za účast v 

programu uhradili. 

4.6. KD souhlasí se zahájením nového ročníku LL.M. programu ve specializaci Experiential 

Learning and Teaching od cca ledna 2021 v hybridní formě (s fakultativní možností 

prezenční účasti posluchačů, pokud to mezinárodní situace v průběhu programu umožní). 
 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD vzalo na vědomí rozhodnutí děkana udělit tyto ceny Praemium excellentiae:  

1) Cena za vynikající studijní výsledky: Mgr. Jakub Kanický  

2) Ceny za vynikající diplomovou práci: Mgr. Adam Botek, Mgr. Lukáš Šikel a Mgr. Petr 

Veselý  

3) Cena za vynikající disertační práci: JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. 

5.2. KD vzalo na vědomí, že se v rekordním čase podařilo na fakultě vytvořit nové 

audiovizuální studio, které je možné využívat pro e-learning, a ocenilo všechny, kteří 

k tomu přispěli, zejména oddělení informačních technologií a provozní oddělení. Současně 

ocenilo také mimořádně obětavou práci kolegů z oddělení informačních technologií a členů 

fakultní skupiny pro podporu e-learningu při zajišťování distanční výuky v tomto semestru. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. KD souhlasilo s pronájmem prostor (vs. vestibul a atrium) společnosti Film Makers s.r.o. 

k natáčení německého celovečerního snímku AOTD-MIG. 

 

7. Akademický senát 

7.1. Předseda AS PF UK docent Boháč informoval o programu 8. zasedání senátu dne 

12.  listopadu 2020. 

7.2. KD schválilo návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky, který bude předložen 

AS PF UK. 
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7.3. Předseda senátu dále informoval, že AS UK byly předloženy novela Studijního 

a zkušebního řádu a novela Rigorózního řádu. 

 

8. Stipendia 

8.1. Kolegium děkana souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Silovská Gabriela ve výši 3 720,- Kč asistence při studiu za 3. čtvrtletí 2020 

(refundace RUK) 

2. Studentka Ji Yun Cha ve výši 30.000,- Kč (hrazeno z Ukazatele D) – dofinancování 

podpory zahraničního studijního pobytu v rámci meziuniverzitní smlouvy na UNI Soul 

(AR 2020/2021) 

3.  Student Charles Guillorit ve výši 75.000,- Kč (hrazeno z prostředků poukázaných 

fakultě z RUK v rámci Barrande Fellowship Programme) – stipendium v rámci 

mezivládního programu podpory doktorandů ČR-Francie (X-XII 2020). 

 

 

Příští zasedání KD se koná 12. listopadu 2020 od 13 hod. 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


