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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 6. května 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

3. Provozní záležitosti 

4. Akademický senát 

5. Ostatní 

6. Stipendia 
 

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

1.1. KD potvrdilo, že všechny klauzurní práce se do konce akademického roku uskuteční 

distančním způsobem. 

1.2. KD vzalo na vědomí, že v návaznosti na aktuální epidemiologická opatření může být limit 

pro prezenční kontroly studia navýšen na více než 10 osob, nicméně apeluje na akademická 

pracoviště, aby vyhlášenou formu kontroly studia neměnily. V souladu s dříve stanovenými 

pravidly musí být forma kontroly studia zveřejněna nejpozději 14 dní před termínem jejího 

konání. 

 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

2.1. Děkan fakulty informoval o poradě děkanů k zapojení do programů Cooperatio. PF UK 

se zapojí do programu Economics. Do rady programu bude vyslán Ing. Montag a bude 

přesně určen počet členů katedry národního hospodářství, kteří se budou na programu 

Economics podílet. O zapojení do vědní oblasti Law projevila zájem FF UK v oboru 

Criminal law, Criminalistics and Criminology. KD pověřuje proděkana Tomáška dalšími 

jednáními ve věci. 

2.2. Proděkan Tomášek informoval o přípravě medailonků pro přípravu projednání rady 

Cooperatio v oblasti Law na vědecké radě dne 3. června 2021. KD souhlasí s dalším 

postupem ve věci. 

2.3. Proděkan Tomášek informoval o programu mezinárodní konference „EU Antitrust – Hot 

Topics & Next Steps“ za účasti I. místopředsedkyně Evropské komise Magrethe Vestager 

ve dnech 17. a 18. ledna 2022. Akce bude z pohledu PF UK koncipována jako zahájení 

programu Cooperatio vědní oblasti Law. Při této příležitosti předá J.M. pan rektor paní 

I. místopředsedkyni zlatou medaili UK. Za RUK pověřena organizací pror. Rovná. 

KD vzalo informaci na vědomí. 

 

3. Provozní záležitosti 

3.1. Provoz menzy bude opět spuštěn od 10. května 2021 (pondělí) a dle posledních informací 

bude fungovat do 30. června 2021, výdej obědů v čase od 10.45 do 14.00 hod. 
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3.2. Tajemník fakulty informoval o plánovaných investičních akcích v roce 2021. Podrobnější 

informace budou sděleny na dalších zasedáních kolegia děkana. 

3.3. KD rozhodlo o prodloužení otevírací doby knihovny a o otevření počítačové učebny. 

 

4. Akademický senát 

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

2021. 

4.2. Doc. Boháč a dr. Říha informovali o výsledcích zasedání AS UK dne 30. dubna 2021. 

 

5. Ostatní 

5.1. KD souhlasilo s umístěním sídla spolku České sdružení pro právní a sociální filozofii 

za podmínky, že půjde o umístnění adresy, nikoliv o poskytnutí prostor. 

 

6. Stipendia 
6.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 

1. Silovská Gabriela – ve výši 8 520 Kč za asistenci při studiu na PF UK za 1. čtvrtletí 

2021 (refundace RUK) 

 

 

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

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


