
  

 

    
 

V Praze dne 21. ledna 2021 

č. j.: UKPF/23991/2021 

 

1 

 

Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 21. ledna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

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

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

5. Komunikace a IT 

6. Provozní záležitosti 

7. Akademický senát 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD projednalo a schválilo materiál “Organizace výuky v letním semestru 2021 

(tzv. hybridní jaro)”, materiál bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty 

a rozposlán na akademická pracoviště. 

1.2. KD projednalo a schválilo dokument “Vyjádření vedení PF UK k odborným stanoviskům”. 

Dokument bude předložen AS PF UK a VR PF UK. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala o vypsání sběrného termínu 3. a 4. části SZZK 

pro studenty, kteří se nemohli státní zkoušky kvůli covid19 účastnit, na úterý 16. února 

2021. Termín se bude týkat pouze studentů, kteří byli v lednu ke SZZK přihlášeni a měli 

uzavřené studium, ale odhlásili se ze zdravotních důvodů. 

Studenti budou muset zároveň předložit úřední potvrzení, že v době konání SZZK byly 

na jejich straně epidemiologické překážky pro účast na zkoušce. 

Studenti se budou přihlašovat e-mailem s přiloženým potvrzením, nikoliv přes SIS. 

 

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

3.1. Proděkan Kysela upozornil, že má-li doktorand v ISP schválenou výuku, je na katedrách, 

aby takovou možnost zajistily, byť třeba jen v podobě výuky několika témat či sdíleného 

vedení semináře. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova klade důraz na studium a vlastní 

výzkum doktorandů, není výuka jejich stěžejní aktivitou. KD už před několika lety 

doporučilo výuku prezenčních doktorandů standardizovat v rozsahu 2 hodin týdně, za což 

náleží bonus ve výši 500 Kč k základní výměře stipendia. Výuka nad tento rozsah musí být 

vnímána jako dobrovolná, výjimečná a krátkodobá, protože může ohrožovat řádný průběh 

studia. Každopádně je nezbytné ji odměňovat na základě DPP či mimořádného stipendia. 

 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 
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4.1. Proděkan Tomášek informoval o hodnotící zprávě mezinárodní hodnotící komise 

na Univerzitě Karlově. Mezinárodní komise hodnotí fakultu stupněm B, což je druhý 

nejlepší stupeň z pětistupňové škály. Pan děkan označil tento výsledek za vynikající úspěch 

fakulty a poděkoval všem, kdo se na přípravě zprávy a jednáních s mezinárodní komisi 

podíleli. KD vyslovilo souhlas s vyjádřením ke zprávě, které proděkan Tomášek předá 

RUK ve stanoveném termínu. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD schválilo uzavření darovací smlouvy s KŠD Legal na částku 80 tisíc Kč. Dar je určen 

na podporu SVOČ a (zejména) Zvláštní ceny prof. Švestky. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. KD schválilo pronájem prostor k natáčení třetí série seriálu Hanna společnosti Film United. 

6.2. Tajemník fakulty informoval o škodní události (rozřezání cca 12 křesel na chodbě). Křesla 

byla preventivně umístěna do suterénu. K jejich navrácení dojde až po rozšíření 

kamerového systému. 

 

7. Akademický senát 

7.1. KD diskutovalo a projednalo plán předkládání materiálů akademickému senátu v roce 

2021. 

7.2. Doc. Boháč informoval o předběžném programu 10. zasedání AS PF UK dne 4. února 

2021. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 28. ledna 2021 od 16 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


