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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 1. října 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Státní rigorózní zkoušky 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Akademický senát 

8. Vědecká rada 

9. Stipendia 

 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. KD souhlasilo se změnou úředních hodin studijního oddělení, neboť je předpoklad, 

že studenti budou kontaktovat studijní oddělení spíše distančně než prezenčně. 

Úřední hodiny studijního oddělení od 5. října 2020: 

• út 9:00 – 11:00 

• st 13:00 – 15:00 

• čt 9:00 – 11:00 

 

2. Státní rigorózní zkoušky 

2.1. Na internetových stránkách fakulty bude zveřejněn text pro rigorozanty, kteří podali 

přihlášku do 31. října 2016, tohoto znění: Rigorózní práce studentů, kteří podali přihlášku 

do 31. 12. 2016, lze po dohodě s příslušnou katedrou odevzdat nejpozději do 31. října 2020. 

Později nebudou práce přijímány, neboť není možné jejich obhájení do konce roku 2020, 

kdy podle předpisů (Rigorózní řád UK) skončí lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky 

těchto uchazečů. Tito uchazeči si však mohou podat novou přihlášku. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o nových projektech 5. kola soutěže TAČR ÉTA. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval, že byl zahájen program Erasmus (počet účastníků 75, 

část prezenčně, část on-line) a příští týden bude zahájen program LL. M. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD schválilo navýšení limitu pro nákup webkamer a headsetů o 30 ks na 90 ks, hrazeny 

budou i nadále z Progresů. 
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5.2. Proděkan Antoš informoval, že komplikace týkající se nedostatku licencí ZOOM již 

rektorát vyřešil nákupem dalších. 

5.3. Proděkan Antoš svolá online schůzku s katedrami, které zajišťují klauzurní práce, týkající 

se jejich distanční podoby a případného využití elektronických prvků při jejich prezenční 

formě. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. KD souhlasí s tím, aby byla knihovna do odvolání v soboty uzavřená. 

6.2. Tajemník informoval o provozu Psychologické poradny, která se bude v pravidelných 

termínech (vždy středy od 16:00 do 20:00), tedy od 7. října 2020 konat již v místnosti 

č. 014 - 1. suterén. 

6.3. Tajemník informoval o stavební realizaci “TV studia”. 

6.4. Tajemník informoval o snížení nákladů na provoz budovy (topení apod.). 

6.5. KD neposkytne v měsíci říjnu místnost pro debaty Debatního klubu UK a doporučuje konat 

tyto debaty online. 

 

7. Akademický senát 

7.1. Předseda AS PF UK docent Boháč informoval, že 7. zasedání AS PF UK se uskuteční dne 

15. října 2020 a jeho navrhovaném programu. KD doporučilo, aby se zasedání konalo 

distančně. 

7.2. KD po úpravách schválilo návrh první novely Jednacího řádu Vědecké rady PF UK. Návrh 

bude předložen AS PF UK. 

7.3. KD schválilo návrh páté novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK. Návrh bude 

předložen AS PF UK. 

 

8. Vědecká rada 

8.1. KD doplnilo navrhovaný program Vědecké rady PF UK, která se uskuteční dne 22. října 

2020. 

 

9. Stipendia 

9.1. Richard Iltis – florbalovému týmu PF UK za reprezentaci fakulty v sezoně 2019/2020, 

ve výši 7 000 Kč 

 

 

Příští zasedání KD se koná 8. října 2020 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


