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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 11. února 2021 

 

 

Účast: děkan Kuklík, proděkani Damohorský, Dvořák, Chromá, Kysela, Prášková, Tomášek, 

tajemník Hájek, předseda AS PF UK Boháč, místopředseda AS PF UK Staša, Linzer, členové 

KD Honusková, Skřejpek, Říha 

 

Omluven: proděkan Antoš 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

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

6. Evropské projekty 

7. Provozní záležitosti 

8. Ostatní 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD projednalo a schválilo návrh druhé novely Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK. 

Novela bude předložena k projednání AS PF UK. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala o průběhu zápisu studentů do předmětů v letním semestru 

2020/2021. 

2.2. Doc. Boháč a proděkanka Chromá informovali o proběhlé poradě tajemníků akademických 

pracovišť. Záznam a body z jednání byly rozeslány na jednotlivá pracoviště. 

2.3. Proděkanka Chromá informovala o průběhu Dne otevřených dveří. Děkan paní proděkance 

a jejímu týmu za pořádání Dne otevřených dveří poděkoval. 

2.4. KD schválilo návrh podmínek pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 s tím, 

že počet přijímaných studentů byl stanoven na 670 studentů. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o přípravě financování projektu ERC.CZ dr. Tomáše 

Dumbrovského. Za další postup ohledně mzdových nákladů projektu doporučuje KD 

jednání proděkana Tomáška, proděkana Antoše, tajemníka fakulty a zástupce oddělení 

pro vědu, výzkum a edici, oddělení personálního a oddělení ekonomického. 

3.2. Proděkan Tomášek informoval o průběhu příprav programů Cooperatio. 

 

4. Zahraniční záležitosti 
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4.1. Proděkan Damohorský informoval, že proběhla výběrová řízení na studijní pobyty v rámci 

mezifakultních dohod pro akademický rok 2021/2022 (nominováni budou 3 studenti 

na Soochow UNI, Taiwan a 1 studentka na St. Petersburg State University). 

4.2. Proděkan Damohorský informoval, že nadále probíhají jednání s University of Technology 

Sydney (připravuje se dohoda o výměně studentů s možností dalšího rozšiřování spolupráce 

do budoucna). 

 

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

5.1. Proděkanka Prášková informovala o kurzech Juridika a U3V. 

 

6. Evropské projekty 

6.1. Dr. Honusková informovala o přípravě podkladů pro strategický záměr. 

6.2. Dr. Honusková informovala o projektu IP 2021, materiály budou dotčeným osobám 

rozeslány v nejbližších dnech. 

 

7. Provozní záležitosti 

7.1. Tajemník fakulty informoval, že na základě novely zákoníku práce od 1. ledna 2021 

dochází ke změně výpočtu nároku na dovolenou s tím, že na tuto změnu není univerzitní 

mzdový program EGJE zcela správně nastaven. Pro zaměstnance to nyní znamená, 

že vygenerovaná výplatní páska neuvádí přesný počet nároku hodin na dovolenou, 

ale pouze orientační informaci. Tento softwarový problém nyní řeší pracovníci ÚVT. 

7.2. Tajemník fakulty informoval o instalaci bezdotykových dávkovačů desinfekce v rámci 

budovy. 

 

8. Ostatní 

8.1. Proděkanka Prášková informovala o projednání 7 případů před disciplinární komisí 

(porušení pravidel samostatného vypracování KLP z obchodního práva). Ve všech 

případech disciplinární komise hlasovala pro vyslovení viny. 

8.2. KD vzalo na vědomí informaci o prodloužení přístupu do Krameria do června 2021. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 25. února 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


