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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 14. ledna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Státní rigorózní zkoušky 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Vědecká rada 

8. Stipendia 

 

 

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

1.1. KD projednalo materiál “Organizace výuky v letním semestru 2021 (tzv. hybridní jaro)”. 

Po zapracování připomínek kolegia děkana bude materiál rozeslán k připomínkám 

vedoucím kateder, ústavů a center a členům komise pro otázky studia s termínem 

připomínek do středy 20. ledna 2021 do 12 hod. 

1.2. Zápis předmětů pro letní semestr 2021 proběhne v souladu s harmonogramem 

akademického roku dne 8. února 2021. 

Výuka v letním semestru 2021 bude podle plánu zahájena dne 15. února 2021 – přednášky 

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

a volitelné předměty. 

Výuka v jakékoliv formě (kontaktně nebo distančně) bude probíhat v časových oknech 

daných rozvrhem pro letní semestr v Studijním informačním systému. Předem nahrané 

přednášky by měly být k dispozici nejpozději v čas výuky. 

Výuka v letním semestru končí v seminářích povinných předmětů a PVP dne 9. května 

2021, přednášky povinných předmětů končí dne 16. května 2021. 

Letní zkouškové období bude zahájeno dne 17. května 2021 a skončí dne 24. září 2021 

s tím, že zcela bez jakýchkoliv kontrol studia bude pouze srpen 2021. Podle novely opatření 

rektora – harmonogramu akademického roku je nutné, aby zkouškové období trvalo 

i v červenci 2021, a tak bude možné vypisovat termíny kontrol studia i v červenci 2021. 

Pokud však z daného předmětu bude vypsáno dostatečné množství termínů rozložených 

v ostatních částech zkouškového období, není povinnost termíny v červenci vypisovat. 

Veškeré úpravy rozvrhu ve studijním informačním systému budou na žádost kateder 

provedeny nejpozději 31. ledna 2021. 

Ve studijním informačním systému je nutné, aby katedry u jednotlivých předmětů 

nejpozději do 5. února 2021 doplnily informace o způsobu distanční výuky a případné 

modifikace kontroly studia. 

1.3. KD vzalo na vědomí informaci o možných řešeních podvádění u distančních kontrol studia 

včetně podnětů k podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení se studenty, u nichž je 
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důvodné podezření, že podváděli při distančních formách kontrol studia. 

 

2. Státní rigorózní zkoušky 

2.1. KD schválilo opatření děkana, kterým se mění opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných 

pracích. Úprava se týká doplnění další podmínky pro uznávání diplomové práce za práci 

rigorózní. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. KD vzalo na vědomí informaci proděkana Tomáška o návrhu podoby programu Cooperatio 

pro fakultu. 

Vědní oblast: Law  

Obory:  

1) Administrative Law and Administrative Science 

2) Business Law   

3) Civil Law   

4) Constitutional Law and Theory of State  

5) Criminal Law, Criminology and Criminalistics  

6) Environmental Law  

7) European Law  

8) Financial Law and Financial Science  

9) International Law  

10) Labour Law and Social Security Law  

11) Legal History and Roman Law  

12) Private International Law and International Trade Law  

13) Theory, Philosophy and Sociology of Law 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1.  Proděkan Damohorský: 

a) informoval o aktuálním vývoji počtu případů koronavirové nákazy mezi studenty 

a zaměstnanci PF UK, 

b) informoval, že po jednání s děkanem PF UNI Pasov prof. Kramerem bylo vzhledem 

k trvajícím problémům s koronavirovou epidemií předběžně ujednáno, že další ročník 

Festivalu práva Praha – Pasov bude uskutečněn až v roce 2022 (předběžně září). 

Pro podzim 2021 však namísto původně plánovaného Festivalu bude snaha připravit 

společně s UNI Pasov krátkou cca. jednodenní konferenci/odborný seminář (v třech 

sekcích – vědecko-pedagogické, doktorandské a magisterské). 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD předběžně schválilo konání letošního ročníku Jobfairu ve dnech 26. až 28. dubna 2021, 

a to distanční nebo hybridní formou (v místnosti č. 220). O formě konání bude rozhodnuto 

nejpozději měsíc před konáním. 

KD souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy s ELSA Praha související s loňským 

ročníkem. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. Tajemník informoval o přehledu hospodaření fakulty k 30. listopadu 2020 včetně přehledu 

fondů. 
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6.2. Tajemník informoval o dodání a rozmístění 2ks “skartovaček” v rámci budovy. 

Skartovačky budou umístěny do 2. a 3. patra na chodbu “hřbitov” ke schodišti. 

 

7. Vědecká rada 

7.1. Děkan informoval o posunutí termínu vědecké rady z 21. ledna 2021 na 18. února 2021. 

 

8. Stipendia 

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

1. Lucie Bušinová (5. ročník) ve výši 1 750 Euro na podporu zahraničního studijního 

pobytu na UNI Ženeva v rámci podpůrného programu Swiss Mobility v období únor - 

červen 2021 (bude refundováno z RUK),  

2. Žofie Čermáková (5. ročník) ve výši 2 100 Euro na podporu zahraničního studijního 

pobytu na UNI Curych v rámci podpůrného programu Swiss Mobility v období únor - 

červenec 2021 (bude refundováno z RUK). 

 

 

Příští zasedání KD se koná 21. ledna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


