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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 3. prosince 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Akademický senát 

8. Stipendia 

 

 

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

1.1. KD potvrdilo rozhodnutí, že ani u studentů prvního ročníku magisterského studia nedojde 

do konce semestru k obnovení prezenční výuky. 

1.2. Rozvrh pro letní semestr 2021 bude připravován pro prezenční výuku s tím, že v případě 

nemožnosti prezenční výuku konat, bude výuka převedena do distanční formy. Pro letní 

semestr bude s ohledem na omezení v jednotlivých stupních dle PES možné vypisovat 

semináře s doporučeným počtem studentů do 30 osob, maximálně však 50 osob. 

1.3. KD souhlasilo s tím, aby od akademického roku 2021/22 byly předměty odborných 

právních praxí vyučovány prostřednictvím předmětů programu SP3. 

1.4. KD schválilo opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda a opatření děkana o uznávání 

splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání. 

 

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

2.1. V doktorském studijním programu bude ohledně výuky postupováno u jednotlivých 

předmětů individuálně a doktorandi budou informováni e-mailem. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. KD vzalo na vědomí informaci o výsledcích grantové soutěže GAČR – Standardní 

projekty. KD gratuluje JUDr. J. Drápalovi k získání grantu. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval o: 

a) proběhlých fakultních výběrových řízeních na studijní výjezdy; z 15 studentů, kteří 

podali přihlášky, bylo 10 studentů doporučeno RUK k nominaci na zahraniční 

partnerskou školu (studenti byli doporučeni na UNI McGill, Montréal, Jerusalem, 

Otago, Griffith, Macquarie, Waseda, Kobe), 
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b) vývoji v oblasti nabízených specializací LL.M. v anglickém jazyce; zahájení dalšího 

běhu specializace Experiential Learning and Teaching je odloženo na neurčito; probíhá 

příprava nového kurzu se zaměřením na mezinárodní rozhodování sporů. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD velmi ocenilo pořádání probíhající série pro uchazeče #studujpravo v Praze 

přes fakultní YouTube. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1.  KD vzalo na vědomí informaci o návrhu rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. 

Tento návrh bude jako bod v programu na 9. zasedání AS PF UK, které se uskuteční dne 

10. prosince 2020. 

 

7. Akademický senát 

7.1. Předseda senátu doc. Boháč informoval o programu 9. zasedání AS PF UK, které 

se uskuteční dne 10. prosince 2020. 

 

8. Stipendia 

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

1. Adéla Brozmannová – ve výši 10 000 Kč za tvorbu a zpracování propagačních videí 

pro fakultu 

2. Anna Matoušková – ve výši 25 000 Kč za mimořádné nasazení při plnění fakultních 

úkolů a studijních povinností 

3. Jana Cimlerová – ve výši 540 Kč za výpomoc na přípravě předmětu Odborná praxe 

– praxe v oblasti zdravotnického práva 

4. Kateřina Hamplová – ve výši 540 Kč za výpomoc na přípravě předmětu Odborná 

praxe – praxe v oblasti zdravotnického práva 

5. Tereza Truhličková – ve výši 540 Kč za výpomoc na přípravě předmětu Odborná 

praxe – praxe v oblasti zdravotnického práva 

6. Lucie Šídlová – ve výši 2 000 Kč za 2. místo v plážovém volejbale na Akademickém 

mistrovství České republiky 

7. Daniel Burda – ve výši 5 000 Kč za plnění funkce koordinátora e-learningu 

8. Jakub Horký – ve výši 5 000 Kč za plnění funkce koordinátora e-learningu 

9. Jan Hořeňovský – ve výši 5 000 Kč za plnění funkce koordinátora e-learningu 

 

 

Příští zasedání KD se koná 10. prosince 2020 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


