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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 4. února 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. Komunikace a IT 

7. Provozní záležitosti 

8. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD schválilo úpravu materiálu “Vyjádření vedení PF UK k odborným stanoviskům” 

v návaznosti na zaslané připomínky a proběhlou diskusi. Materiál je předložen k projednání 

AS PF UK a následně bude předložen ke schválení VR PF UK. 

 

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

2.1. KD schválilo úpravu materiálu “Organizace výuky v letním semestru 2021 (tzv. hybridní 

jaro)”. Byly upřesněny body B1 a E. 

 

3. Státní rigorózní zkoušky 

3.1. KD pověřuje proděkana Dvořáka, aby dohlížel na postup vedoucí k uznání diplomových 

prací jako prací rigorózních. 

 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

4.1. Proděkan Tomášek informoval o dalším úspěchu v oblasti vědy. V rámci TA ČR uspěl 

projekt pod záštitou Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy „Centrum 

socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik“, který získal finanční 

dotaci v celkové výši 135 mil. Kč s délkou řešení 5/2021–12/2026. Právnická fakulta je 

zapojena prostřednictvím katedry práva životního prostředí, kde tým tvoří prof. 

Damohorský a dr. Sobotka, a dále katedrou finančního práva prostřednictvím doc. Boháče. 

4.2. Proděkan Tomášek informoval o výsledcích čerpání finančních prostředků programů 

Progres v roce 2020. 

 

5. Zahraniční záležitosti 

5.1. Proděkan Damohorský informoval o vývoji počtu případů nákazy COVID-19 

mezi studenty a zaměstnanci PF UK. 



2 

5.2. Proděkan Damohorský informoval o konkurzech na studentské výjezdy v rámci 

mezifakultních dohod (4. 2. 2021). 

5.3. Proděkan Damohorský informoval o pokračujících přípravách na zahájení nového 

semestru výuky v programu Czech Legal System a v anglických programech LL.M. 

Kolegium doporučilo, aby pro výuku všech předmětů v těchto programech byla během LS 

2021 využívána jednotná online platforma MS Teams, dokud případně situace neumožní 

návrat k prezenční či hybridní výuce. Současně kolegium doporučilo, aby předměty 

pro zahraniční studenty vyučoval stabilní okruh vyučujících a v každém předmětu 

vyučovalo ideálně 2-3 vyučujících. 

 

6. Komunikace a IT 

6.1. Proděkan Antoš informoval o přípravě výroční zprávy za rok 2020. 

 

7. Provozní záležitosti 

7.1. KD schválilo bezkontaktní provoz knihovny od 8. února 2021. 

7.2. KD schválilo žádost společnosti Roadrunner k pronájmu prostor (100, 101 jako zázemí 

+ příslušná chodba) k natáčení reklamy pro americkou banku. Natáčení bude probíhat dne 

10. 2. 2021 od 6 do 12 hod. 

 

8. Stipendia 

8.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Za zajišťování dohledu a činnosti s tím spojené po dobu konání SZZK v průběhu měsíce 

ledna těmto interním doktorandům: 

• Bečvářová Bára – ve výši 1 950 Kč 

• Beránek Jan – ve výši 2 860 Kč 

• Červinka Lukáš Lev – ve výši 3 250 Kč 

• Fleková Marta – ve výši 6 890 Kč 

• Hendrych Lukáš – ve výši 3 250 Kč 

• Kopecký Pavel – ve výši 1 690 Kč 

• Novák Marek – ve výši 1 300 Kč 

• Ohnoutková Barbora – ve výši 520 Kč 

• Orlandin Piero – ve výši 1 690 Kč 

• Šatylov Michael – ve výši 1 300 Kč 

• Úlehlová Simona – ve výši 2 990 Kč 

• Zikmundová Klára – ve výši 1 820 Kč 

• Soukupová Jana – ve výši 1 300 Kč 

 

 

Příští zasedání KD se koná 11. února 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


