
 

 

 
  

  

  

                         V Praze dne 2. února 2022 
UKPF/38019/2022 

                            
 

Opatření děkana č. 3/2022, 

kterým se mění opatření děkana č. 18/2020, o hodnocení výuky a hodnocení 
kontrol studia studenty magisterského studijního programu Právo a právní 

věda 

 
K provedení Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity 
Karlovy podle čl. 4 odst. 17 tohoto Řádu vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy toto opatření děkana: 

Čl. I 

Opatření děkana č. 18/2020, o hodnocení výuky a hodnocení kontrol studia studenty 
magisterského studijního programu Právo a právní věda, se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 2 se za slova „je vždy“ vkládají slova „proděkan, který má v gesci 
magisterské studium, a“. 

2. V čl. 2 odst. 3 se slovo „děkan“ nahrazuje slovy „proděkan, který má v gesci magisterské 
studium“. 

3. V čl. 2 odst. 3 se doplňuje věta „Jednoho z ostatních členů evaluační komise může děkan 
jmenovat tajemníkem komise.“. 

4. V čl. 2 odst. 4 se slovo „děkan“ nahrazuje slovem „předseda“. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. 

děkan 
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