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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 4. března 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. Evropské projekty 

8. Provozní záležitosti 

9. Vědecká rada 

10. Ostatní 

11. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. Proděkan Damohorský předložil tabulku zastupitelnosti vedoucích (popř. též 

tajemníků/sekretářek) jednotlivých fakultních pracovišť dle aktuálních podkladů zaslaných 

těmito pracovišti. 

1.2. Proděkan Damohorský informoval o aktuálním počtu ohlášených nákaz COVID-19 

a preventivních karantén mezi studenty a zaměstnanci PF UK. 

 

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

2.1. Dne 9. dubna 2021 se uskuteční schůzka se zkoušejícími soukromoprávní (10 hod.) 

a veřejnoprávní (13 hod.) části SZZK. 

2.2. KD vzalo na vědomí dotazníkové šetření RUK k distanční výuce a žádá vyučující 

a studenty, aby se do šetření zapojili. 

2.3. Proděkanka Chromá informovala o předávání magisterských diplomů na studijním 

oddělení ve dnech 10. a 11. 3. 2021 (data zrušených promocí) podle předem daného rozpisu 

tak, aby se absolventi nepotkávali. 

2.4. Proděkanka Chromá informovala o průběhu přijímacího řízení. 

2.5. KD rozhodlo, že zápočet z předstátnicové výuky bude zapsán všem studentům, kteří mají 

dané předměty zapsány. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek podal informaci o výsledcích soutěže nového vědeckého programu 

START. PF UK získala k financování 2 projekty (Mgr. Durajová a Mgr. Knetl) ze 7 

a umístila se na druhém místě mezi společenskovědními a humanitními fakultami za FHS. 

KD vzalo informaci na vědomí. 
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3.2. Proděkan Tomášek informoval o iniciativě proděkanů pro vědu a výzkum 

společenskovědních a humanitních fakult ohradit se proti průběhu soutěže. KD doporučuje 

případné společné stanovisko společenskovědních a humanitních fakult po projednání 

v KD podpořit s tím, že by bylo vhodné vyčkat jednání univerzitních orgánů akademické 

samosprávy v této věci. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval o zahájení výběrových řízení na studijní pobyty 

Erasmus+ v akademickém roce 2021/2022 (celkově je evidováno 116 přihlášek 

za 106 studentů, 10 studentů se hlásí současně do dvou jazykových oblastí – z toho je 

14 přihlášek do německojazyčné oblasti, 9 přihlášek do francouzskojazyčné oblasti, 

4 přihlášky do Španělska, 3 přihlášky do Itálie, zbytek pak přihlášky do anglickojazyčné 

oblasti). 

4.2. V souvislosti s bodem schváleným na KD dne 3. 12. 2020 o odložení zahájení dalšího běhu 

LL.M. programu ve specializaci Experimential Learning and Teaching budou na základě 

poskytnutých podkladů zájemcům, kteří již uhradili platbu školného (1 osoba) a/nebo 

poplatek za podání přihlášky (3 osoby), tyto náklady refundovány v plné výši. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Clifford Chance na částku 70 000 Kč 

za účelem pořízení a provozu chargeboxu. 

5.2. KD schválilo návrh anketních otázek pro studenty a vyučující týkající se soukromoprávní 

a veřejnoprávní části SZZK. Návrh otázek bude zaslán evaluační komisi a komisi pro otázky 

studia k připomínkám s termínem do 9. března 2021. 

 

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

6.1. KD vyslovilo souhlas se změnou Smlouvy o uskutečnění programu CŽV na Právnické 

fakultě. Čl. V odst. 1 zní: Fakulta může od této smlouvy odstoupit v případě využívání 

zařízení fakulty účastníkem CŽV k jiným účelům než vyplývajícím z této smlouvy nebo 

v případě, kdy účastník CŽV hrubým způsobem zneváží dobré jméno Univerzity Karlovy, 

zejména tím, že se dopustí podvodného jednání v souvislosti se studiem. 

 

7. Evropské projekty 

7.1. Dr. Honusková informovala, že v nejbližších dnech bude na akademická pracoviště 

rozeslán Průzkum zájmu o zapojení se do Institucionálního plánu 2021.  

 

8. Provozní záležitosti 

8.1. KD souhlasilo se změnou úředních hodin knihovny (Po/Út/Čt/Pá 10–12 hod. a St 10–

15 hod.) 

8.2. KD souhlasilo s pronájmem prostor (atrium) společnosti SONS Locations k natáčení 

audiovizuálního projektu “Chrome” ve dnech 20. až 22. 3. 2021. 

8.3. KD souhlasilo s pronájmem prostor (m. č. 348 a příslušných chodeb) společnosti 

DíkyČau s.r.o. k natáčení audiovizuálního projektu ve dnech 19. až 20. 3. 2021. 

 

9. Vědecká rada 

9.1. Zasedání vědecké rady se dne 18. března 2021 neuskuteční. 
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10. Ostatní 

10.1. Schválené termíny zasedání KD: 

11. března 2021 ve 13:00  

18. března 2021 ve 13 00  

25. března 2021 ve 13:00  

1. dubna 2021 ve 13:00  

 

11. Stipendia 

11.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Mgr. Jan Škrabka – ve výši 1 575 EURO jako dofinancování studijního pobytu 

Swiss Mobility, LS 2021 UNI Bern (refundováno RUK) 

 

 

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

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


