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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 12. listopadu 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Komunikace a IT 

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD projednalo materiál “Zkoušení v zimním semestru 2020/2021”. Materiál bude zaslán 

k připomínkám na katedry a členům Komise pro otázky studia s termínem připomínek 

do 18. listopadu 2020 do 12 hod. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala, že: 

a) se připravuje novela opatření rektora k harmonogramu ak. roku 2020/2021 a fakulty 

byly vyzvány k předložení podnětů na základě svých aktuálních zkušeností s vývojem 

akademického roku, 

b) rektorát vyzval fakulty k předložení stanoviska k otázce mezioborových přestupů 

v rámci jedné VŠ zamýšlených v připravované koncepční novele ZVŠ; KD vyjádřilo 

nesouhlas s takovýmito přestupy jak v magisterském programu, tak v doktorských 

programech, 

c) dne 26. listopadu 2020 bude RUK pořádat webinář k metodice distančního zkoušení 

s cílem stručně shrnout celouniverzitní metodiku a představit fakultní zkušenosti 

a dobrou praxi, 

d) prorektorka Králíčková nabízí bilaterální on-line setkání s fakultami mezi studijním 

odborem RUK a fakultou pro projednání a řešení individuálních fakultních záležitostí 

ve studijní oblasti v širokém slova smyslu; KD vyslovilo souhlas s účastí na takovém 

jednání, které se bude konat v pátek 4. 12. 2020 v 11 hod. 

e) prorektorka Wildová zve na bilaterální on-line jednání s fakultami ohledně navrhované 

nové pozice fakultního koordinátora pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti 

na fakultě a souvisejících otázek; KD projednalo návrh a vyjádřilo souhlas s účastí 

na takové schůzce, která je naplánována na pátek 20. 11. 2020 v 15:30; 

f) byla zpracována převodní tabulka pro uznávání kontrol studia splněných v předchozích 

studijních programech SP1 a SP2 v novém studijním programu SP3; tato tabulka 

se netýká studentů, kteří žádají o uznání kontrol studia absolvovaných na jiných 
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fakultách a vysokých školách – v těch případech jsou žádosti i nadále postoupeny 

na katedry k vyjádření garanta předmětu/vedoucího katedry. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o schůzce koordinátorů PROGRESů. 

 

4. Komunikace a IT 

4.1. KD vzalo na vědomí informaci, že nahrávací studio již funguje, je k dispozici a je možné 

ho využívat (využít nahrávací studio je preferováno před předtáčením přednášky 

ve výukové místnosti). 

4.2. Děkan informoval KD o jednání s grafikem Jiřím Slívou. 

4.3. JUDr. Říha informoval o proběhlé Noci fakulty. KD vyslovilo poděkování dr. Říhovi 

a dalším organizátorům za zajištění tohoto ročníku. 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. KD schválilo přesun akcí v oblasti BOZP a PO, které měly proběhnout v 2. pololetí roku 

2020 na rok 2021, a to z důvodu pandemie. Jedná se o následující akce: 

a) Školení vedoucích zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochrany 

b) Školení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochrany 

c) Prověrka bezpečnosti práce 

d) Cvičný požární poplach. 

 

5.2. Investiční akce s názvem “Oprava fasády a oken – 1. část”, která se týká energetických 

úspor v rámci tepelné technologie kotelny je nyní ve stavu hotového investičního záměru 

vč. všech potřebných příloh (aktualizovaná projektová dokumentace, energetický audit, 

posudek otopové soustavy, zpráva o emisních limitech... + prodloužené stavební povolení) 

a také zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Tento soubor dokumentů bude dne 

12. 11. 2020 odeslán ke schválení přes RUK na MŠMT. 

 

6. Akademický senát 

6.1. Předseda AS PF UK docent Boháč informoval o připraveném programu 8. zasedání 

AS PF UK. 

6.2. Dále informoval, že 1. novela JŘ VR PF UK a 5. novela POS budou projednány 

Legislativní komisí AS UK dne 16. listopadu 2020, předpoklad jejich projednání plénem 

AS UK je dne 20. listopadu 2020. 

 

7. Stipendia: 

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

1. Studentka Chaloupková Alena ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

2. Studentka Anna Dufková ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/20 

3. Studentka Bára Bečvářová ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

4. Student Daniel Burda ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

5. Studentka Dominika Nováková ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 



3 

6. Student Jan Exner ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia práva 

v ak. roce 2020/2021 

7. Student Jan Hořeňovský ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

8. Student Jan Chmel ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia práva 

v ak. roce 2020/2021 

9. Student Josef Vacek ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

10. Studentka Lucie Slavíková ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

11. Student Lukáš Lev Červinka ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

12. Student Marek Zima ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

13. Student Michal Říha ve výši 13 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

14. Studentka Nikola Kurková Klímová ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu 

Úvod do studia práva v ak. roce 2020/2021 

15. Student Petr Loutchan ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

16. Student Štěpán Knetl ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

17. Student Tomáš Černý ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

18. Student Václav Dvorský ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod do studia 

práva v ak. roce 2020/2021 

19. Student Vladimír Sharapaev ve výši 9 000 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

20. Studentka Zuzana Fišerová ve výši 4 500 Kč za zajištění výuky předmětu Úvod 

do studia práva v ak. roce 2020/2021 

 

 

Příští zasedání KD se koná 19. listopadu 2020 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


