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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 7. ledna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Státní rigorózní zkoušky 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

5. Zahraniční záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Vědecká rada 

8. Stipendia 

9. Zahraniční cesty 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD vzalo na vědomí rozhodnutí vlády o prodloužení trvání krizových opatření do 22. ledna 

2021. 

1.2. KD projednalo informace zveřejněné v médiích ohledně kauzy soudce vrchního soudu 

Sováka týkající se vedoucího katedry trestního práva prof. Jelínka. Stanovisko děkana 

a vedení fakulty bude zveřejněno. 

 

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

2.1. KD vzalo na vědomí opatření rektora č. 51/2020, kterým se mění opatření rektora č. 8/2020 

o harmonogramu akademického roku 2020/2021. 

KD potvrdilo začátek výuky v letním semestru dne 15. února 2021 - přednášky povinných 

předmětů a 22. února 2021 - semináře povinných předmětů a povinně volitelné a volitelné 

předměty. Letní zkouškové období začne dne 17. května 2021 a končí dne 24. září 2021 

s tím, že zcela bez jakýchkoliv kontrol studia bude pouze srpen. 

Klauzurní práce z občanského a obchodního práva budou i nadále v tomto akademickém 

roce konány distančně. 

Klauzurní práce ze správního i trestního, které se mají konat v tomto akademickém roce, 

budou rovněž konány distančně. 

2.2. KD vzalo na vědomí informace z RUK o zrušení termínu lednových promocí, 

pravděpodobně budou zrušeny promoce i v únoru a březnu 2021. 

 

3. Státní rigorózní zkoušky 

3.1. KD schválilo materiál “Návrhy změn v organizaci státní rigorózní zkoušky”. Bude 

připravena dílčí novela opatření děkana o závěrečných pracích týkající se uznávání 

diplomových prací za práce rigorózní a následně “rigorózní balíček” (novela Pravidel 



2 

pro organizaci státní rigorózní zkoušky a příslušných opatření děkana upravujících oblast 

státní rigorózní zkoušky). 

 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

4.1. KD schválilo návrh na udělení zlaté medaile Univerzity Karlovy 1. místopředsedkyni 

Evropské komise Magrethe Vestager. 

4.2. Proděkan Tomášek informoval o personálních změnách v oddělení vědy. 

 

5. Zahraniční záležitosti 

5.1. Proděkan Damohorský informoval o aktuálním vývoji počtu nakažených studentů 

a zaměstnanců PF nákazou COVID-19. 

5.2. Proděkan Damohorský informoval o ukončení zapojení britských univerzit do programu 

Erasmus+ (s výjimkou univerzit ze Severního Irska) od akademického roku 2021/2022. 

Zahraniční oddělení PF UK se pokusí vyjednat s vybranými partnerskými školami ve Velké 

Británii alternativní formy spolupráce, které by umožnily pokračovat v akademické 

výměně (byť pro výjezdy studentů a akademiků do Velké Británie bude nově nutné najít 

nové zdroje finanční podpory). Bude usilováno též o posílení počtu míst na univerzitách 

v Irsku, které by tak z části mohly kompenzovat úbytek míst pro studentské výměny 

v souvislosti s Brexitem (před uzavřením je nová dohoda s UNI Galway). 

 

6. Akademický senát 

6.1. KD projednalo vyjádření k Pravidlům čerpání prostředků z mimořádného příspěvku 

(tzv. Mikuláš).  

 

7. Vědecká rada 

7.1. KD vzalo na vědomí navržený program vědecké rady dne 21. ledna 2021. 

 

8. Stipendia 

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

1. Silovská Gabriela – ve výši 9 480 Kč za asistenci při studiu na PF UK ve 4. čtvrtletí 

2020 (refundace RUK)  

2. Brozmannová Adéla – ve výši 4 000 Kč za grafické zpracování propagační on-line 

série pro uchazeče, pomoc při organizaci všech částí série  

3. Macek Dominik – ve výši 8 000 Kč za podíl na zpracování koncepce propagační on-

line série pro uchazeče, moderátorské vedení dvou přenosů, za funkci průvodce 

a komentátora v propagačním videu o budově fakulty  

4. Neumann Martin – ve výši 4 000 Kč za organizační zajištění propagační on-line série 

pro uchazeče, komunikaci s vystupujícími, zajištění účasti adeptů na členství v pracovní 

skupině z řad studentů 1.ročníku  

5. Pochman Petr – ve výši 10 000 Kč za zpracování koncepce propagační on-line série 

pro uchazeče, organizace všech částí, technické zabezpečení přenosů  

6. Ševčík Jakub – ve výši 7 000 Kč za podíl na zpracování koncepce propagační on-line 

série pro uchazeče, moderátorské vedení dvou přenosů  

7. Thiemel Marko – ve výši 7 000 Kč za podíl na zpracování koncepce propagační on-

line série pro uchazeče, moderátorské vedení dvou přenosů  

8. Kabelka David – ve výši 2 500 Kč za aktivní účast na on-line propagační akci 

Univerzity Karlovy „Na Karlovku“  



3 

9. Pechmannová Kateřina – ve výši 2 500 Kč za aktivní účast na on-line propagační akci 

Univerzity Karlovy „Na Karlovku“ 

10. Lucía Sierra Sánchez – ve výši 27 000 Kč z dotace MŠMT pro cizince přijaté 

na základě mezivládních smluv (stipendium za období říjen až prosinec 2020) 

 

9. Zahraniční cesty 

9.1. KD schvaluje žádost o vyslání na zahraniční pracovní cestu podanou dr. Tomášem 

Dumbrovským dne 17. 12. 2020, a to ve znění jejího doplnění ve formě čestného prohlášení 

dr. Dumbrovského ze dne 24. 12. 2020: Pracovní cesta Doha, Katar (Doha Institute 

for Graduate Studies), termín 6. 1.-15. 5. 2021, cestovní pojištění včetně pojištění úhrad 

v případě onemocnění nákazou COVID-19 si dle čestného prohlášení zajišťuje 

dr. Dumbrovský, veškeré další náklady cesty (letenka, ubytování, stravné a vedlejší 

náklady) hradí hostitel. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 14. ledna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


