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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 29. října 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

3. Komunikace a IT 

4. Evropské projekty 

5. Provozní záležitosti 

 

 

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

1.1. KD rozhodlo o těchto pravidlech pro distanční konání klauzurních prací: 

− studenti na začátku klauzurní práce potvrdí prohlášením, že se zavazují postupovat 

lege artis a nepodvádět 

− na odevzdané práce se bude aplikovat systém proti kontrole plagiátů Turnitin 

− jednotlivé katedry mohou přizpůsobit zadání specifickým podmínkám distančního 

zkoušení a skutečnosti, že jde o zkoušku typu open book, a také pracovat s drobnými 

variacemi zadání pro různé studenty ve stejném termínu 

− pokud se to ukáže jako technicky schůdné, zavést “safe exam browser”. 

 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

2.1. KD vzalo na vědomí materiály týkající se budoucí podoby programů PROGRES. 

2.2. KD vzalo na vědomí a souhlasilo s návrhem prorektora pro vědeckou činnost 

doc. Konvalinky, aby do budoucna existoval pouze jeden PROGRES pro celou fakultu 

s tím, že budou posíleny role akademických pracovišť při rozdělování peněžních 

prostředků. 

2.3. KD doporučilo neměnit pravomoci koordinátora a rady, maximálně zjednodušit bilanční 

zprávy a podporovat jednotlivé obory namísto ze strategického fondu rektora z prostředků 

jednotlivých fakult na základě jejich posouzení. 

 

3. Komunikace a IT 

3.1. KD rozhodlo, že novoročenky fakulty budou pouze v elektronické formě. 

3.2. Tiskařské centrum je pro veřejnost zavřeno, pravidelné provozní hodiny jsou zrušeny, 

ale v nezbytných případech je možné mailem domluvit zakázky pro zaměstnance fakulty. 

 

4. Evropské projekty 

4.1.  KD vzalo na vědomí připravovaný projekt v rámci Programu pro podporu strategického 

řízení (PPSŘ). Jde o projekt podávaný RUK, fakulta podává dílčí projekt v rámci 

RUK. Program PPSŘ je cílen na systémové změny. Finance budou vyčleněny na: 
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• inovaci metod a forem výuky, distanční výuku, výuku vyučujících, provázání 

s praxí, podporu moderních pedagogických přístupů. Toto 

je dáno zaměřením výzvy, kde je povinnost 60 % projektu alokovat do této oblasti, 

• na internacionalizaci, 

• na marketing, práci s absolventy a fundraising, 

• na podporu chodu psychologické poradny. 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. KD doporučilo nakoupit další notebooky formou výběrového řízení, přičemž tento nákup 

bude hrazen z prostředků programů PROGRES. 
5.2. KD doporučuje vyhovět žádosti dr. Čeňka, která se týká odkladu splatnosti nájemného (obě 

provozovny na PF UK) za IV. kvartál 2020. Tento odklad je se souhlasem posunut 

až do ledna 2021. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 5. listopadu 2020 od 13.30 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 


