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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 15. října 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Evropské projekty 

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Vědecká rada 

8. Akademický senát 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD vzalo na vědomí informace MŠMT a sdělení rektora týkající se aktuální situace. 

V návaznosti na tyto informace bude upravena aktualita na internetových stránkách fakulty. 

 

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

2.1. Studijní oddělení bude mít omezené úřední hodiny, sekretariáty mohou mít úřední hodiny 

stejné jako studijní oddělení, nebo zabezpečí úřední agendu on-line a komunikaci 

se studenty po všechny pracovní dny. 

2.2. KD vzalo na vědomí informace ohledně pobytu studentů na kolejích. 

2.3. KD schválilo opatření děkana o hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty 

magisterského studijního programu Právo a právní věda. Opatření bude vydáno poté, 

co bude jasné, zda a kdy je možné spustit anketu hodnocení kontrol studia v SIS. 

2.4. KD rozhodlo, že do odvolání budou klauzurní práce konány distančním způsobem. 

2.5. Prof. Skřejpek informoval, že Rada pro vnitřní hodnocení projednala a schválila 

vypořádání se fakulty s nápravným opatřením týkajícím se nového magisterského 

studijního programu Právo a právní věda. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Děkan předložil k projednání žádost dr. Aleše Borkovce o prodloužení doby řešení grantu, 

projektu GAČR č. 18-04757S. Po diskusi KD doporučilo projekt ukončit z hlediska 

financování v roce 2020 a v závěrečné zprávě požádat o odložení hodnocení závěrečné 

zprávy až o 1,5 roku. Jde o běžný postup ve většině projektů – řešitelé v době od ukončení 

projektu po odevzdání odložené závěrečné zprávy nedostávají mzdu a nemají pracovní 

poměr v rámci projektu a pouze finalizují výstupy, které nebylo v průběhu tří let řešení 

projektu možno dokončit (jako je tomu v případě tohoto projektu – dopsání monografie, 

delší doba publikace výstupu typu Jimp). Ačkoliv hlavní řešitel již nebude zaměstnanec 

PF UK na projekt GAČR, bude mu umožněno využívat zdroje z knihovny i elektronické 
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databáze. Dočerpání veškerých plánovaných finančních prostředků v souladu s pravidly 

GAČR v letošním roce je stále možné. Nic nebrání dočerpání plánovaných osobních 

nákladů, stejně jako materiálních nákladů a nákladů na služby a režie, případně převodu 

z jedné finanční položky do druhé, aby se zajistilo hospodárné a odůvodnitelné čerpání. 

 

4. Evropské projekty 

4.1. Dr. Honusková informovala KD o podání záměru projektu na IP pro rok 2021. Jedná se 

o jednoletý projekt, je přechodný, navazující schéma bude PPSŘ (program pro podporu 

strategického řízení vysokých škol). 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. KD vzalo na vědomí zprávu o hospodaření fakulty za 1. pololetí roku 2020. 

5.2. Děkan informoval o projektu s názvem “Podpora rozvoje studijního prostředí 

na Univerzitě Karlově” (nazývaný také “Nábyteček”). Tento projekt fakultě přinesl zhruba 

22 milionů s tím, že většina nákladů byla shledána jako uznané náklady v plné výši a některé 

částečně, jako byl nákup IT techniky. Celkem se předpokládá, že neuznaných nákladů, 

tj. těch, které budou v takovém případě hrazeny z rozpočtu fakulty v tomto projektu, bude 

zhruba 3,5 %. Nyní dochází k dokončení a uzavření projektu po administrativní stránce. 

 

6. Akademický senát 

6.1. Předseda doc. Boháč informoval o plánovaném zasedání AS UK dne 23. října 2020. Jsou 

předloženy zejména tyto materiály: novela Statutu, novela Stipendijního řádu, změna 

Principů rozdělování peněžních prostředků na UK na rok 2020 a změna Principů 

rozdělování peněžních prostředků na UK na rok 2021. 

 

7. Vědecká rada 

7.1. KD rozhodlo, že zasedání vědecké rady se dne 22. října 2020 uskuteční distančně, 

příp. hybridně (účast uchazeče, děkana a několika dalších osob). 

 

 

Příští zasedání KD se koná 22. října 2020 od 12.15 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


