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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 17. prosince 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Ostatní 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD vzalo na vědomí informace z krizového štábu UK ze dne 15. prosince 2020. 

 

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

2.1. KD vzalo na vědomí informace proděkanky Chromé ohledně hodnocení zkoušení za letní 

semestr 2019/2020 a hodnocení výuky za zimní semestr 2020/2021 a s ohledem 

na  technické možnosti SIS souhlasí s tím, že hodnocení výuky bude průběžně viditelné 

pro vyučující. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o: 

a) poradě proděkanů pro vědu s prorektorem Konvalinkou, 

b) hodnotící zprávě mezinárodní hodnotící komise MŠMT, kde fakulta získala stupeň 

Good ze šestistupňové škály. KD to považuje za dobrý výsledek, neboť se jedná 

o hodnocení od roku 2014. Proděkan Tomášek připraví dílčí připomínky k některým 

formulacím, zejména požádá RUK, aby hodnotitelům MŠMT poskytl bibliometrickou 

zprávu z vnitrouniverzitního hodnocení. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval o počtech nakažených a nařízených preventivních 

karantén mezi studenty a zaměstnanci PF UK. 

4.2. Proděkan Damohorský informoval, že s vročením 2020 je finalizován sborník příspěvků 

z posledního Festivalu práva Praha – Pasov. S ohledem na vývoj epidemiologické situace 

je připravován další ročník této tradiční akce uskutečňované ve spolupráci s UNI Pasov 

na září 2021, popř. září 2022. 

4.3. Proděkan Damohorský informoval o nominaci 3 absolventů magisterského studia 

na PF UK na udělení prestižní Arenberg Prize, jež je udělována pod záštitou 

meziuniverzitní sítě Coimbra Group studentům z členských univerzit, kteří úspěšně 
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absolvovali Erasmus výjezd na jiné členské univerzitě Coimbra Group a tento výjezd 

výrazně přispěl ke zpracování zvláště kvalitní diplomové práce na mateřské univerzitě. 

4.4. S odkazem na závěr KD ze dne 3. 12. 2020 o odložení zahájení dalšího běhu LL.M. 

specializace Experiential Learning and Teaching na neurčito KD souhlasí s refundací 

uhrazených poplatků za podání přihlášky/účast v programu všem uchazečům o tuto 

specializaci, kteří již tyto platby uhradili. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD souhlasilo s materiálem předloženým proděkanem Antošem týkajícím se nově 

vznikajícího podcastu zPráva. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. KD vzalo na vědomí informace o provozní době a režimu knihovny vyplývající 

z aktuálních epidemiologických opatření: 

- 17. 12. 2020 (čtvrtek) od 14.00 výpůjčky prezenčních knih, 

- 18. 12. 2020 (pátek) zavřeno, 

- 21. 12. - 23. 12. 2020 režim výdejního okénka k vracení a půjčování knih (objednávky 

přes Čtenářské konto, prezenční knihy přes knihovna@prf.cuni.cz) v časech: 

• po-út- 10.00-15.00 

• st - 9.00-14.00 

- 24. 12. 2020 – 3. 1. 2021 zavřeno, 

- 4. 1. 2021 bude otevřeno podle aktuálního indexu PES.  

6.2. KD schválilo opatření děkana o uzavírání, evidenci a archivaci smluv a jejich vkládání 

do registru smluv. 

 

7. Ostatní 

7.1. Schválené termíny nejbližších zasedání KD: 

7. ledna 2021 ve 13:00 

14. ledna 2021 ve 13:00 

28. ledna 2021 ve 13:30 

4. února 2021 ve 13:00 

 

Příští zasedání KD se koná 7. ledna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
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