
  

 

    
 

V Praze dne 20. května 2021 

č. j.: UKPF/225867/2021 

 

1 

 

Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 20. května 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

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

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

5. Zahraniční záležitosti 

6. Komunikace a IT 

7. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

8. Evropské projekty 

9. Provozní záležitosti 

10. Stipendia 

 

 

1. Obecně 

1.1. KD upozorňuje, že i nadále platí příslušné opatření rektora o mimořádném opatření 

k organizaci práce, které zatím nebylo odvoláno. Je však nutné, aby vedoucí příslušných 

pracovišť zajistili jejich chod. Platí tak i nadále informace zveřejněné na webových 

stránkách fakulty ohledně prezenční přítomnosti pracovníků na fakultě. 

 

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

2.1. Proděkanka Chromá informovala o průběhu státních závěrečných zkoušek. 

2.2. Proděkanka Chromá informovala o počtu studentů v uzavřeném studiu. 

 

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

3.1. KD vzalo na vědomí kontrolní zprávy doktorských studijních programů a doporučuje jejich 

předložení AS PF UK a VR PF UK s tím, že doporučuje ještě dopracovat kontrolní zprávu 

studijního programu Teorie, filozofie a sociologie práva. 

 

4. Věda, výzkum a ediční činnost 

4.1. Proděkan Tomášek navrhl kandidáty za členy OR GA UK pro oblast A – společenské vědy 

dr. Magdalenu Svobodovou a dr. Vladimíra Pelce. KD souhlasí, aby byl návrh předložen 

VR PF UK. 

4.2. Proděkan Tomášek informoval, že fakulta byla přizvána do konsorcia návrhu projektu 

v rámci soutěže programu KA 220 Erasmus+ Cooperation partnership in adult education. 

KD vzalo informaci na vědomí. 

 

5. Zahraniční záležitosti 
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5.1. Proděkan Damohorský informoval o aktuálním počtu případů nákazy COVID-19 

a preventivní karantény na PF UK.  

5.2. Proděkan Damohorský informoval, že dne 19. 5. 2021 proběhla fakultní výběrová řízení 

na studijní výjezdy v rámci meziuniverzitních smluv (za PF UK bude vůči RUK doporučeno 

7 studentů). 

5.3. Proděkan Damohorský informoval, že PF UK doporučila komisi RUK dva své interní 

doktorandy (katedra ústavního práva, resp. katedra právních dějin) pro nominaci 

na stipendium nadace SYLFF. 

5.4. Proděkan Damohorský informoval o počtu přihlášených a přijatých uchazečů 

do jednotlivých anglickojazyčných specializací programu LL.M. (Specializace I, II, III) 

a upozornil na problémy ve vízovém řízení, které mohou zasáhnout řadu těchto uchazečů 

do programu LL.M. (s ohledem na současná pandemická opatření zastupitelské úřady ČR 

přerušily přijímání žádostí o víza za účelem “ostatní”, která se vztahují na posluchače 

LL.M.). Vzhledem k velkému počtu uchazečů z vízových zemí je nutné předpokládat, 

že dojde k řadě odstoupení z programu, popř. že bude nutné vyučovat tyto programy LL.M. 

i nadále v hybridní formě. 

5.5. Proděkan Damohorský informoval, že proběhly předměty Introduction to US Law, který 

online vyučovala prof. Debra Moss Vollweiler z NOVA Southeastern University, a předmět 

Introduction into English Legal System, který zajistili online prof. Claudina Richards z UNI 

Norwich a dr. Sean Ó Conaill z UC Cork. 

 

6. Komunikace a IT 
6.1. KD schválilo Výroční zprávu fakulty za rok 2020. 

6.2. KD vzalo na vědomí novou sérii krátkých studií (policy briefs) k aktuálním tématům, které 

bude pod názvem Legal Data Hub publikovat katedra národního hospodářství s cílem 

popularizovat v médiích výsledky akademických studií i fakultu jako takovou. 

6.3. KD schválilo nominaci Mgr. Lukáše Hrdličky, Ph.D. na Cenu Josefa Hlávky. 

 

7. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 
7.1. Proděkanka Prášková informovala, že skončil letošní běh U3V. Poděkovala všem 

vyučujícím v tomto programu. 

7.2. Dále informovala o aktuálních seminářích v rámci Juridika. V současné době probíhá kurz 

pro Českou správu sociálního zabezpečení a kurz Základy pracovního práva. V nabídce je 

další běh „Doplňkového studia pro překladatele právních textů“, 2 semináře 

k pozemkovému právu a seminář Právo a cestovní ruch v době koronaviru. 

 

8. Evropské projekty 
8.1. Dr. Honusková informovala o přípravě návrhu Strategického záměru PF UK 2021-2025, 

který bude předložen AS PF UK. 

Děkan fakulty vyslovil poděkování dr. Honuskové a Komisi pro strategii za přípravu 

návrhu. 

 

9. Provozní záležitosti 
9.1. Tajemník fakulty informoval o harmonogramu investičních akcí. 

 

10. Stipendia 
10.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 
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1. Wágnerová Adéla – ve výši 6 900 Kč za poskytování aktivní podpory a asistence 

studentům se speciálními potřebami (doporučuje dr. Široká) 

2. Dufková Anna – ve výši 3 000 Kč za výuku předmětů Letní praxe I a Letní praxe II 

v ak. roce 2020/2021 

3. Bečvářová Barbora – ve výši 3 000 Kč za výuku předmětů Letní praxe I a Letní 

praxe II v ak. roce 2020/2021 

4. Loutchan Petr – ve výši 3 000 Kč za výuku předmětů Letní praxe I a Letní praxe II 

v ak. roce 2020/2021 

 

 

Příští zasedání KD se koná 27. května 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


