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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 22. 9. 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

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

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

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

7. Evropské projekty 

8. Provozní záležitosti 

9. Akademický senát 

10. Vědecká rada 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD vzalo na vědomí aktuální informace o počtu COVID pozitivních osob a počtu osob 

v karanténě. 

1.2. KD rozhodlo, že budova fakulty zůstává otevřena, a potvrdilo zveřejněná opatření týkající 

se výuky s tím, že platí nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy. Bylo by vhodné, 

aby garanti předmětů už nyní uvažovali o tom, že i kontroly studia nebudou moci být 

konány kontaktně. 

1.3. KD doporučuje, aby se akce s větším počtem účastníků z řad fakultní i nefakultní veřejnosti 

nekonaly. 

 

2. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

2.1. Proděkanka Chromá informovala o průběhu soukromoprávní a veřejnoprávní části SZZK. 

V souvislosti s pátou novelou POS je řešeno zkrácení doby přípravy u soukromoprávní 

části. Příslušné katedry se mají vyjádřit do 30. 9. 2020. 

2.2. KD vzalo na vědomí informaci o převedení předmětu Úvod do studia práva do online 

prostředí. 

2.3. Klauzurní práce v říjnových termínech se budou konat v určených termínech, a to buď 

1) distančně, nebo 2) kontaktně v malých skupinách do 10 osob ve více vlnách s tím, 

že v jedné vlně může být max. 100 osob. Příslušné katedry se vyjádří do čtvrtka 24. 9. 2020 

a rozhodnutí o způsobu konání klauzurních prací bude zveřejněno nejpozději v pátek 

25. 9. 2020. 

2.4. Docent Boháč a proděkanka Chromá informovali, že plánovaná porada tajemníků se dne 

23. září 2020 uskuteční. 

2.5. KD rozhodlo o tom, že i nadále platí již na jaře zavedená pravidla pro odevzdávání 

závěrečných prací a konání obhajob a státních doktorských zkoušek: 
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a. Přihláška k první a druhé části SZZK se zasílá pouze elektronicky (e-mailem, datovou 

schránkou) na sekretariát příslušného akademického pracoviště.  
b. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě nahráním do příslušného 

modulu v SIS.  
c. Jeden výtisk v listinné podobě přinese diplomant k obhajobě.   
d. Za den odevzdání diplomové práce se bude považovat datum jejího nahrání do SIS.  
e. Lhůta 90 dní pro konání první a druhé části SZZK od odevzdání diplomové práce je 

zachována. 

f. Obhajoby diplomových prací a oborovou část státní závěrečné zkoušky je možné konat 

hybridně (zkoušený student a předseda komise musí být v tomto případě přítomni 

na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou 

zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference). 

g. Rigorózní práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS. 
h. Obhajoby rigorózních prací a státní rigorózní zkoušky je možné konat hybridně 

(uchazeč a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky 

v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit 

distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference). 
i. Příjem nových přihlášek ke státní rigorózní zkoušce a žádostí o uznání diplomových 

nebo disertačních prací za práce rigorózní byl od 18. září 2020 do konce roku 2020 

zastaven. 
j. Disertační práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS. 

Doktorandi zároveň mohou dodat e-mailem autoreferát a životopis. E-mailem školitele 

je poté třeba doložit seznam publikací s vyznačením splnění povinnosti publikovat část 

disertačního výzkumu, případně je možno předložit potvrzení nakladatele 

o plánovaném vydání disertace jako celku. 
k. Státní doktorské zkoušky mohou proběhnout hybridní formou (zkoušený student 

a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově 

fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, 

zpravidla prostřednictvím videokonference) a obhajoba disertační práce i zcela 

distanční formou. V případě distanční formy obhajoby disertační práce bude zveřejněn 

odkaz na virtuální místnost, kde obhajoba probíhá. 

 

2.6.Katedra tělesné výchovy přizpůsobí svou nabídku předmětů současným omezením. 

2.7. Volitelné předměty, který není možné realizovat, by měly být nastaveny jako nevyučované. 

KD doporučuje nekonat akce mimo fakultu s větším počtem účastníků (např. výjezdní 

semináře). 

2.8. Studenti budou vyzváni, aby si v rámci zápisu předmětů zapisovali nejen semináře, 

ale i přednášky. Z jarních zkušeností vyplývá, že jinak vznikají problémy při komunikaci, 

protože část studentů nedostává e-maily ze SISu, přičemž se dá předpokládat, že i nyní bude 

tímto způsobem rozesílána řada informací a materiálů k jednotlivým předmětům. 

 

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

3.1. KD vzalo na vědomí tyto informace proděkana Kysely:  

• státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací mohou pokračovat bez omezení, 

státní doktorské zkoušky s přihláškou v e-mailové formě,  

• přednášející předmětu Obecné základy právní vědy budou osloveni s žádostí o distanční 
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přednášku (zatím přednášející z října) v některé z modalit užívaných i v pregraduálním 

studiu, 

• proděkan Kysela se domluví s proděkanem Tomáškem na nahrání krátké informace 

k doktorskému studiu a významu vědy v jeho rámci; nahrávka by měla být k použití 

při zahájení zápisu, tzn. 5. 10. 2020 odpoledne, 

• do konce října musejí proběhnout schůze oborových rad k hodnocení ISP za rok 

2019/2020; doporučuje se využít hybridní formy, zvláště pro externí členy. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval, že dne 21. 9. 2020 se uskutečnila porada vyučujících 

v programu Erasmus a LL.M.. Výuka v zimním semestru ak. r. 2020/2021 bude probíhat 

online formou. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD rozhodlo, že PC učebna bude i nadále v provozu s tím, že budou dodržována příslušná 

hygienická opatření. 

5.2. Proděkan Antoš informoval o tom, že nastoupila nová vedoucí Oddělení komunikace 

a vnějších vztahů Mgr. Vlasta Tichá. 

5.3. Proděkan Antoš informoval o problémech spojených s nákupem notebooků, které jsou 

způsobeny omezením, jež vyplývá z univerzitních pravidel. KD doporučilo vyvinout 

maximální úsilí, aby mohly být notebooky pořízeny co nejdříve. 

5.4. Proděkan Antoš vyzve akademická pracoviště k podávání návrhů na Ceny Praemium 

excellentiae. KD rozhodlo o posunu lhůty pro podávání takových návrhů do 15. října 2020. 

 

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

6.1. Proděkanka Prášková informovala o aktuálních kurzech Juridika, většina kurzů nyní 

probíhá hybridně. Přednášky U3V budou převedeny do distanční podoby. 

 

7. Evropské projekty 

7.1. Doktorka Honusková uvedla, že probíhají workshopy k online výuce (Centrum právních 

dovedností), současné termíny jsou zaplněné, budou přidány další. 

7.2. Doktorka Honusková seznámila KD se zajištěním projektů po dobu online výuky. Oddělení 

zajistí, aby nedošlo k problémům např. u splnění indikátorů. 

7.3. Doktorka Honusková informovala o ukončení dalšího z projektů, poděkovala všem, 

kdo se na realizaci podíleli. 

7.4. Doktorka Honusková informovala o pokračování v práci na strategickém záměru PF UK 

(což je zároveň otázka projektových záměrů pro strukturální projekty fakulty, které je třeba 

dodat na RUK). Poděkovala za zaslané informace od pracovišť administrativy, s dalšími 

kroky seznámí na příštím KD. 

 

8. Provozní záležitosti 

8.1. Tajemník fakulty informoval o vytíženosti výukových místnosti v měsících září a říjen. 

Kolegium doporučilo dne 9. 10. 2020 rezervovat celou fakultu pro případnou KLP 

z obchodního práva. 
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8.2. Tajemník fakulty informoval o menze s tím, že provoz studentské výdejny bude nadále 

zachován, mimo bistra. 

8.3. Tajemník fakulty informoval o provozu pracovišť děkanátu a jejich zaměstnanců s tím, 

že se nepředpokládají zatím žádná omezení. 

 

9. Akademický senát 

9.1. Předseda AS PF UK docent Boháč informoval o proběhlém 6. zasedání AS PF UK dne 

17. 9. 2020, 7. zasedání AS PF UK dne 8. 10. 2020 se uskuteční buď distančně v MS Teams, 

nebo hybridně za použití stejné platformy. 

 

10. Vědecká rada 

10.1.  KD rozhodlo, že VR PF UK dne 24. 9. 2020 se bude konat hybridní formou. Tajné 

hlasování bude probíhat tak, že členové rady přítomni kontaktně, budou hlasovat klasickým 

způsobem, a ti, co budou přítomni distančně, budou hlasovat tajně pomocí MS Teams. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


