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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 28. ledna 2021 

 

 

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. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

7. Provozní záležitosti 

8. Vědecká rada 

9. Stipendia 

10. Ostatní 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD uctilo památku emeritního děkana prof. Hendrycha minutou ticha. Na fakultě bude 

vyvěšen černý prapor. 

1.2. KD upozornilo na nutnost dodržování pravidla podle čl. 26 odst. 4 POS (Ve studijním 

informačním systému se nejpozději po uplynutí 2 hodin po konci termínu pro přihlašování 

na ústní zkoušky nebo ústní části kombinované zkoušky zveřejní zkoušející daného termínu 

zkoušky). Obzvláště v současné době je nutné toto pravidlo dodržovat a zabránit 

tak shlukování většího počtu studentů na chodbách fakulty, kteří ještě v čas zkoušky nevědí, 

k jakému zkoušejícímu a v jaké místnosti budou zkoušeni. Je tak nutné, aby katedry 

nejpozději do 15:30 hod. pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni termínu zkoušky 

v SISu zveřejnily zkoušejícího a místo zkoušky s tím, že je potřeba dbát na dostatečnou 

vzdálenost a dostatečný čas mezi jednotlivými termíny jednotlivých vyučujících. 

 

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

2.1. KD vzalo na vědomí rektorátní materiál “Hybridní jaro”, odkaz na materiál bude zveřejněn 

na internetových stránkách fakulty. 

V souladu s rektorátním materiálem “Hybridní jaro” a podle fakultního materiálu “Hybridní 

jaro” kolegium děkana upozorňuje, že přednášky z povinných předmětů musí být nahrány 

a zpřístupněny studentům na fakultním kanále Youtube nebo v aplikaci, ve které byly vedeny, 

případně jako komentované prezentace. Dostupné budou buď veřejně, nebo pouze 

uživatelům, kteří získají příslušný odkaz, a to alespoň do konce akademického roku 2020/21. 

Pořídit nahrávky přednášek v rámci předstátnicové výuky je potřeba tak, aby byly studentům 

k dispozici nejpozději do konce dubna 2021. 

2.2. Proděkanka Chromá informovala o plánovaném programu dne otevřených dveří, který 

se uskuteční dne 10. února 2021 online. 
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3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o dalším úspěchu v oblasti vědy: fakulta získala spolu 

s Ministerstvem financí spolupartnerství v projektu spolufinancovaného z Finančního 

mechanismu EHP/Norska 2014-2021 “Posílení řízení a kontroly veřejných financí“ – 

vedoucí projektu doc. Boháč. KD poblahopřálo doc. Boháčovi k tomuto úspěchu. 

3.2. Proděkan Tomášek informoval, že pro letošní rok získala fakulta na projekty SVV 

o 300 tis. Kč více než loni a o 600 tis. Kč více než bylo původně plánováno. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1.  Proděkan Damohorský: 

a) informoval o šetření incidentu na koleji Trója (porušení protiepidemiologických 

opatření) ze strany RUK a KaM týkajícího se Erasmus studenta, 

b) informoval o přípravách na zahájení dalšího semestru v anglickojazyčných programech 

(hybridní výuka), 

c) informoval o aktuálním stavu nakažených studentů a zaměstnanců PF UK koronavirem. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD schválilo tato pravidla nahrávání, předtáčení a přenosů přednášek: 

• Nahrávání předtočených přednášek na fakultě už bude možné výhradně v natáčecím studiu, 

nikoliv v učebnách. 

• V učebnách budou možné pouze online přenosy přednášek (ukládané zároveň na YouTube 

k pozdějšímu přehrání), a to v pravidelných termínech podle rozvrhu, které budou platné 

po celý semestr, tak aby bylo možné jejich automatické naplánování. 

• Skrývání či mazání nahraných přednášek bude v souladu s pravidly možné až po skončení 

akademického roku. 

• Nadále je možné též nahrávání přednášek svépomocí ve vlastním počítači, ať už online 

(při přednášce vedené prostřednictvím Zoomu či MS Teams), nebo offline. Výsledné video 

je možné zaslat OIT, které zajistí jeho zveřejnění na Youtube. 

• Mimo výukovou část semestru lze využití natáčecího studia individuálně domluvit s OIT. 

Během výukové části semestru (od 15. února do 16. května 2021) bude studio v provozu 

pondělí až pátek 9:00 až 18:00, přičemž konkrétní termín se rezervuje prostřednictvím 

příslušného formuláře:(https://docs.google.com/forms/d/1ZZd2ECAUwJAepihq6jcE8RhN

NYbSPm2QXig9Ubhlcjc). 

• Rezervované termíny je nutné dodržovat, a to zejména s ohledem na další navazující 

rezervace. 

 

6. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

6.1. KD schválilo návrh Podmínek programu CŽV pro akademický rok 2021/2022 a návrh 

Smlouvy CŽV pro akademický rok 2021/2022. Materiály budou předloženy AS PF UK. 

6.2. Děkan poděkoval proděkance Práškové za vypracování dokumentů. 

 

7. Provozní záležitosti 

7.1. Tajemník fakulty informoval o tvorbě rozpočtu fakulty na rok 2021. 

7.2. Bylo získáno stavební povolení k instalaci venkovní rampy pro imobilní osoby (umístění 

z boku budovy – Dvořákovo nábřeží). 

7.3. Dále tajemník informoval o nákupu a umístění 2 ks bezkontaktních schránek (boxů) 

k vracení knih. 

https://docs.google.com/forms/d/1ZZd2ECAUwJAepihq6jcE8RhNNYbSPm2QXig9Ubhlcjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZZd2ECAUwJAepihq6jcE8RhNNYbSPm2QXig9Ubhlcjc/edit
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8. Vědecká rada 

8.1. KD vzalo na vědomí program vědecké rady dne 18. února 2021. 

 

9. Stipendia 

9.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Pochman Petr – ve výši 10 000 Kč za aktivní účast v podpůrné skupině pro e-learning 

2. Za práci při organizaci oborových rad v zimním semestru 2020/2021 těmto interním 

doktorandům, každému ve výši 6 000 Kč: Bečvářová Bára, Brandtner Anna, 

Dienstbier Jakub, Drápal Jakub, Horký Jakub, Jonášová Eliška, Kopecký Pavel, 

Křižáková Markéta, Loutchan Petr, Novák Adam, Novák Marek, Novotná 

Dominika, Wagner Martin 

 

10. Ostatní 

10.1. Schválené termíny zasedání KD: 

11. února 2021 ve 13:00 

25. února 2021 ve 13:00 

4. března 2021 ve 13:00 

 

 

Příští zasedání KD se koná 4. února 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


