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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 25. března 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. Komunikace a IT 

6. Evropské projekty 

7. Provozní záležitosti 

8. Akademický senát 

9. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD schválilo Pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021. 

 

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

2.1. KD schválilo návrh opatření děkana o harmonogramu magisterského studia 

pro akademický rok 2021/2022. Opatření bude předloženo k vyjádření AS PF UK. 

2.2. Proděkanka Chromá informovala o průběhu přijímacího řízení. 

2.3. Proděkanka Chromá informovala, že na dotaz rektorátu ohledně neproběhlých promocí, 

bylo odpovězeno, že fakulta trvá na jejich náhradním termínu. 

2.4. Dne 9. dubna 2021 se skuteční setkání vedení fakulty se členy zkušebních komisí 

pro soukromoprávní a veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky, a to: 

• v 10:00 setkání se členy zkušebních komisí pro soukromoprávní část 

• ve 13:00 setkání se členy zkušebních komisí pro veřejnoprávní část 

 

3. Státní rigorózní zkoušky 

3.1. KD schválilo tzv. rigorózní balíček, tj. třetí novelu Pravidel pro organizaci státní rigorózní 

zkoušky na PF UK, třetí novelu opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích, 

a druhou novelu opatření děkana č. 6/2017, k provedení Rigorózního řádu UK. Materiály 

budou zaslány k připomínkám Komisi pro studium s termínem pro připomínky do úterý 

30. března 2021 a následně dne 1. dubna 2021 znovu projednány na zasedání kolegia 

děkana. 

3.2. KD schválilo toto upřesnění k opatření děkana č. 1/2021 týkající se uznávání diplomových 

prací za práce rigorózní:  

Diplomová práce musí nově alternativně splňovat jednu z těchto dvou podmínek: 

• publikace podstatné části (text obsahující stěžejní závěry diplomové práce v rozsahu 

nejméně 20 normostran) nebo celé diplomové práce, a to buď jako odborné knihy 
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(výsledek s kódem B podle metodiky hodnocení výzkumných organizací) nebo jako 

recenzovaného odborného článku (výsledek s kódem J podle metodiky hodnocení 

výzkumných organizací), 

• diplomová práce získala cenu za vynikající diplomovou nebo studentskou práci 

udělovanou veřejnou vysokou školou (např. cena Praemium excellentiae, Bolzanova 

cena, Cena Josefa Vavrouška) nebo jinou renomovanou akademickou institucí 

(např. Randova cena za vynikající diplomovou práci). 

Posouzení, zda byla uvedená podmínka splněna je vždy na příslušné komisi, která práci 

uznává. 

 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

4.1. KD v rámci nově připravovaného programu Cooperatio souhlasí s přihlášením Právnické 

fakulty do všech 12 oborů vědní oblasti „Law“ a pověřuje proděkana Tomáška k vyřízení. 

 

 
 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD upozorňuje, že je i nadále možné využívat fakultní nahrávací studio. 

 

6. Evropské projekty 

6.1. KD vzalo na vědomí informace o pracích na přípravě strategického záměru PF. 

Dr. Honusková poděkovala Mgr. Markétě Slezákové a Mgr. Viktoru Hatinovi za přípravu 

výborných podkladů pro práci Komise pro strategii. 

 

7. Provozní záležitosti 

7.1. KD vzalo na vědomí informaci k testovacím místům (byl spuštěn rezervační systém, kde je 

přehledně uvedeno 15 testovacích míst UK, přičemž je z toho 14 mobilních, bližší 

informace přes CAS https://testovani.cuni.cz/). 

Harmonogram spadových testovacích míst: 

• Filozofická fakulta (každé úterý), od 12.30 do 14.30 hod. 

• Ovocný trh (každou středu), od 8.00 do12.30 hod. 

• Právnická fakulta (každý čtvrtek), od 9.00 do 13.00 hod. 

• Albertov (Po, St a Pá), od 7.00 do 15.40 hod. 

7.2. Na webu univerzity je dostupná brožura pro všechny zaměstnance k testování na Covid19: 

https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-12049-version1-

https://testovani.cuni.cz/
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-12049-version1-informace_pro_zamestnance_uk_k_testovani_na_covid_19.pdf
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informace_pro_zamestnance_uk_k_testovani_na_covid_19.pdf. Jsou v ní uvedeny všechny 

důležité informace, odkazy a čísla, která by zaměstnanec před, během a po testování mohl 

potřebovat znát. 

 

8. Akademický senát 

8.1. Doc. Boháč informoval o předběžném programu 12. zasedání AS PF UK dne 15. dubna 

2021. 

 

9. Stipendia 

9.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. studentka Ji Yun CHA– ve výši 30 000 Kč jako dodatečná podpora ke studiu na UNI 

Soul v rámci meziuniverzitní smlouvy (LS 2021), hrazeno z IP 

 

 

Příští zasedání KD se koná 1. dubna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-12049-version1-informace_pro_zamestnance_uk_k_testovani_na_covid_19.pdf

