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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 15. dubna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

3. Zahraniční záležitosti 

4. Komunikace a IT 

5. Provozní záležitosti 

6. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD projednalo první návrh vyhodnocení dlouhodobého záměru 2016–2020 s tím, 

že diskutovalo zejména otázku ústavů a center. 

 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

2.1. Děkan fakulty předložil návrh nominace prof. Tomáška na koordinátora a prof. Koldinské 

na zástupkyni koordinátora programu Cooperatio pro vědní oblast Law a návrh 

na následující členy rady programu Cooperatio pro vědní oblast Law: doc. Antoše, 

doc. Boháče, prof. Damohorského, doc. Duška, prof. Gerlocha, prof. Jelínka, 

prof. Kopeckého, prof. Kuklíka, prof. Kyselu, prof. Mackovou, doc. Patěka, doc. Pfeiffer, 

prof. Pichrta a prof. Šturmu. KD souhlasí, aby děkan předložil návrh ke schválení 

VR PF UK a následně prostřednictvím rektora ke schválení VR UK. 

2.2. Proděkan Tomášek informoval o návrhu programu PRIMUS předloženém dr. Tomšejem 

a o připomínkách a stanovisku Komise pro vědu a výzkum. KD doporučuje děkanovi návrh 

podpořit za podmínky, že předkladatel zohlední připomínky vznesené KVaV. 

2.3. Proděkan Tomášek informoval o podání dvou přihlášek do programů ERC jmenovitě 

dr. Aghou a dr. Hobzou. KD vzalo informaci na vědomí. 

2.4. Proděkan Tomášek informoval o dodatečném přidělení finančních prostředků ze strany 

GA ČR projektu doc. Starého. KD vzalo informaci na vědomí. 

 

3. Zahraniční záležitosti 

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

na PF UK v souvislosti s nemocí COVID-19. 

3.2. Proděkan Damohorský informoval o souhlasu vůči DAAD s nominací Dr. Niny Christiane 

Lück na pozici odborné lektorky pro německé právo (navrhovaný termín přijetí – začátek 

září 2021). 

3.3. Proděkan Damohorský informoval o připojení se PF UK (KPŽP) k organizaci (patrně 

online) konference “Green Deal or Green Disorder” v červnu 2021 na UNI Katowice. 
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4. Komunikace a IT 

4.1. KD ocenilo aktivitu katedry tělesné výchovy, která připravila nabídku distančních 

pohybových aktivit pro zaměstnance i studenty fakulty. 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. KD souhlasilo s otevřením knihovny nejpozději od 26. dubna 2021 za dodržení 

epidemiologických opatření. 

 

6. Stipendia 

6.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. studentka Nikola Kurková Klímová – ve výši 19 620 Kč – registrace reprezentačního 

týmu PF UK v mezinárodní soutěži FDI Moot Court 

 

 

Příští zasedání KD se koná 29. dubna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


