
  

 

    
 

V Praze dne 29. dubna 2021 

č. j.: UKPF/166865/2021 

 

1 

 

Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 29. dubna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Komunikace a IT 

6. Evropské projekty 

7. Akademický senát 

8. Zahraniční cesty 
9. Ostatní 

 

 

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

1.1. KD schválilo “Podkladový materiál k problematice výukových místností na PF UK 

pro akademický rok 2021/2022”. 

1.2. Doc. Boháč informoval o přípravě aktualizace magisterských studijních programů. 

1.3. Doc. Boháč informoval, že studijní program Právo a právní věda (SP3) bude pilotně 

hodnocen v rámci nového systému Vnitřního hodnocení studijních programů na UK. 

 

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

2.1. Doc. Boháč informoval, že byl připraven návrh kontrolní zprávy doktorského studijního 

programu Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda. Nyní budou osloveni 

garanti dalších studijních programů s žádostí o zpracování dalších kontrolních zpráv s tím, 

že uvedená zpráva bude sloužit jako inspirační zdroj. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o přípravě III. ročníku doktorandské konference civilistické 

pábení. KD souhlasí se zřízením samostatného účetního střediska pro platby související 

s touto akcí. 

3.2. Proděkan Tomášek informoval o přípravě účasti fakulty v evropském projektu “ServEU – 

Service of documents in the European judicial space (za PF UK prof. Pauknerová 

a doc. Pfeiffer). KD souhlasí s přípravou projektu i s finanční spoluúčastí fakulty. 

3.3. Proděkan Tomášek informoval o podaných projektech v soutěži GA ČR s počátkem řešení 

v roce 2022. Za PF UK bylo podáno 9 standardních návrhů a 1 JUNIOR STAR. KD vzalo 

informaci na vědomí. 

 

4. Zahraniční záležitosti 
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4.1. Proděkan Damohorský otevřel otázku letní školy pořádané v roce 2021 v Praze ze strany 

European Centre for Career Education. KD konstatovalo, že fakulta nebyla v letošním roce 

ze strany pořadatele letní školy nijak kontaktována a do projektu se nezapojuje. 

4.2. Proděkan Damohorský informoval o personálních otázkách na zahraničním oddělení 

PF UK. 

4.3. Proděkan Damohorský informoval o vývoji počtu případů nákazy COVID-19 mezi 

studenty a zaměstnanci PF UK. 

4.4. Proděkan Damohorský informoval KD o připravovaném záměru nové specializace 

mezinárodně uznávaného kurzu LL.M. „International Dispute Settlement“ s navrhovaným 

garantem prof. Šturmou. KD pověřilo proděkana Damohorského ještě dále projednat záměr 

s prof. Šturmou zejména ohledně problematiky moot courtů. 

4.5. Proděkan Damohorský informoval o nabídce Evropské kanceláře RUK k využití části 

zbývajících prostředků na podporu mobilit v programu Erasmus+ na nákup PC techniky 

nezbytné k hybridní výuce zahraničních studentů Erasmus na PF UK. 

 

5. Komunikace a IT 

5.1. KD schválilo pravidla pro sjednocení automatických podpisů e-mailů. 

5.2. KD vzalo na vědomí termín konání Noci fakulty 24. listopadu 2021 a pověřilo dr. Říhu 

organizací. 

 

6. Evropské projekty 

6.1. Dr. Honusková informovala, že byl podán projekt Lidskoprávní gramotnost 

pro spravedlivější společnost do výzvy Norských fondů (řešitel dr. Urban). 

 

7. Akademický senát 

7.1. Doc. Boháč informoval o předběžném programu 13. zasedání AS PF UK dne 27. května 

2021. 

7.2. Doc. Boháč, dr. Staša a dr. Říha informovali o průběhu projednávání fakultních předpisů 

a dalších dokumentů v komisích AS UK. 

 

8. Zahraniční cesty  
8.1 KD schvaluje žádost o vyslání na zahraniční pracovní cestu podanou prof. Pavlem Šturmou: 

zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo, termín 3.–28. 5. 2021, Ženeva (Švýcarsko), vše 

jinak 

 

9. Ostatní 

9.1. Schválené termíny zasedání KD: 

6. května 2021 ve 13:00  

13. května 2021 ve 13 00  

20. května 2021 ve 13:00  

27. května 2021 ve 13:00  

 

Příští zasedání KD se koná 6. května 2021 od 13 hod. 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


