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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 1. dubna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Státní rigorózní zkoušky 

3. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

5. Zahraniční záležitosti 

6. Provozní záležitosti 

7. Akademický senát 

 

 

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

1.1. Proděkanka Chromá upozornila na konec lhůty pro vyhlášení termínů kontrol studia 

v letním semestru (18. dubna 2021) a na termín zahájení elektronického přihlašování 

ke kontrolám studia v letním semestru (19. dubna 2021). 

1.2. Proděkanka Chromá informovala o přípravě a organizaci termínů soukromoprávních 

(24. 5. - 2. 6. 2021) a veřejnoprávních (10. 5. - 19. 5. 2021) SZZK v letním semestru. 

Tajemníci kateder budou vyzváni k zajištění dozorujících akademických pracovníků 

ze svých kateder pro losování pro obě části SZZK. Interní doktorandi budou vyzváni 

emailem k zajištění dohledu a asistence v přípravné místnosti č. 303 po dobu konání SZZK. 

1.3. Proděkanka Chromá informovala o počtu přihlášek do magisterského studia (ke dni 

31. března 2021: 2475 přihlášek, 2323 zaplacených). 

Děkan poděkoval proděkance Chromé a studentské pracovní skupině za propagaci studia 

na PF UK mezi potenciálními uchazeči o studium práva. 

 

2. Státní rigorózní zkoušky 

2.1. 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) 

se zapracovanými připomínkami členů Komise pro otázky studia. Materiály budou 

předloženy AS PF UK. 

 

3. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

3.1. KD schválilo opatření děkana o harmonogramu akademického roku 2021/2022 

pro doktorské studijní programy. Opatření bude předloženo k vyjádření AS PF UK. 

3.2. KD schválilo předběžný návrh podmínek přijímacího řízení pro doktorské studijní 

programy pro akademický rok 2021/2022. Předběžný návrh podmínek bude předložen 

ke schválení AS PF UK. 
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4. Věda, výzkum a ediční činnost 

4.1. Proděkan Tomášek informoval o výsledcích TA ČR 5. veřejné soutěže Programu 

na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací ÉTA, kde byl z celkového počtu 5 projektů podaných PF UK přijat projekt 

dr. Zdeňka Kučery “Právní aspekty virtuální a rozšířené reality”, což je dvojnásobek 

průměru celkové úspěšnosti projektů, jež činila 11 %. 

 

5. Zahraniční záležitosti 

5.1. Proděkan Damohorský informoval o proběhlém výběrovém řízení DAAD na pozici 

odborného lektora německého práva na PF UK (při katedře jazyků). DAAD na tuto pozici 

předběžně doporučilo Dr. Ninu Lück. 

5.2. Proděkan Damohorský informoval o počtu případů nákazy a preventivní karantény 

COVID-19 mezi zaměstnanci a studenty PF UK. 

 

6. Provozní záležitosti 

6.1. KD schválilo návrh opatření děkana o čerpání dovolené na PF UK v roce 2021. 

6.2. Dne 30. dubna 2021 od 8:30 do 13:30 bude na fakultě vypnut elektrický proud. Upozorňuje 

se, že nebudou fungovat ani fakultní servery včetně Moodlu, e-mailu a internetové stránky. 

6.3. KD souhlasilo s poskytnutím prostor pro natáčení seriálů společnosti OKKO Production 

ve dnech 10. a 11. dubna 2021 a společnosti Wilma Film s.r.o. ve dnech 14. a 15. května 

2021. 

 

7. Akademický senát 

7.1. Doc. Boháč informoval o finálním programu 12. zasedání akademického senátu dne 

15. dubna 2021. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 8. dubna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


