
Zápis č. 15/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 15. 4. 2019 

  

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: dr. Koukal, dr. Jurníková, doc.            
Sehnálek, doc. Šilhán, doc. Fryšták, doc. Radvan 

Omluveni: dr. Vyhnánek 

15. 4. 2019 

Program: 

1. Plán kolegií pro jarní semestr 2019 – děkan, kolegium 

2. Organizační řád – tajemnice, kolegium 

3. Předměty v gesci CDV – prod. Sehnálek 

4. Mezinárodně uznávané programy – prod. Sehnálek 

5. Různé 

 

1. Plán kolegií pro jarní semestr 2019 

Kolegium schválilo tyto termíny zasedání kolegia děkana: 

29/4, 20/5, 3/6, 17/6 2019. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo termíny zasedání KD v tomto semestru.  

2. Organizační řád PrF MU (OŘ)  – tajemnice, kolegium 

Tajemnice poskytla členům předem pracovní verzi OŘ a požádala kolegium o připomínky. Po             
proběhlé diskuzi nad otázkami řízení kvality a způsobu jejího zapracování do OŘ přislíbila             
zapracovat vzniklé připomínky a podněty s tím, že zašle novou konsolidovanou verzi všem             
členům k připomínkování.  

Závěr: Kolegium zahájilo diskuzi nad změnami v OŘ především v oblasti řízení kvality.             
Problematice se bude věnovat na dalším zasedání KD. 
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3. Dovednostní a specializované předměty v gesci CDV – prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek poskytl zprávu, která obsahovala jednak obecné informace k předmětům           
vedeným pod CDV, ale i doporučené řešení budoucnosti předmětů. 

Součástí zprávy byla  přehledná tabulka těchto předmětů. 

Ve zprávě upozornil mimo jiné na tyto skutečnosti: 

-CDV zabezpečuje 51 předmětů (23 není pravidelně otevíráno, 14 je trvale zrušeno), 

-akademičtí pracovníci často figurují jako garanti jen formálně nebo garanti jsou externími            
pracovníky, 

-CDV poskytuje nezbytnou podporu externím lektorům, která je pro jejich působení na fakultě             
nevyhnutelná, 

-předměty občas „konkurují“ předmětům zavedeným na katedrách, 

-některé předměty by mohli vyučovat interní lektoři. 

Kolegium projednalo jednotlivě všechny předložené předměty, zvážilo aktuální stav a navrhlo           
provést konkrétní změny. Proděkan Sehnálek dohodne doporučené změny s katedrami a bude            
vedení fakulty informovat na dalším KD. Ve výsledku tyto předměty přejdou na katedry, kde je               
budou garantovat akademičtí pracovníci nebo předměty budou zrušeny.  

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí a pověřilo proděkana Sehnálka osobně prohovořit            
navržené změny předmětů s dotčenými stranami a informovat KD o výsledku na dalším             
zasedání.  

4. Mezinárodně uznávané programy – proděkan Sehnálek 

Proděkan Sehnálek sdělil, že PrF MU má v současné době VR PrF schváleny tyto mezinárodně               
uznávané programy (MUP): 

-       LL.M. v obchodním právu 

-       LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií 

-       LL.M. nemovitosti a právo 

-       MPA ve veřejné správě.  

Dále poskytl obecné informace k této problematice včetně aktuálního stavu. Ve své zprávě             
identifikoval slabá místa a problémy stávajících programů. V závěrečné části předložil novou            
koncepci vzdělávání  včetně návrhu opatření. 

Tajemnice přislíbila připravit na další kolegium kalkulace programů, které by odrážely návrhy            
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změn s možnou úsporou nákladů.  

Závěr: Kolegium vzalo souhrnnou zprávu na vědomí a tajemnice fakulty připraví na další KD              
nové kalkulace programů. 

5. Různé 

5.1. Děkan  

5.1.1. Předložil obdrženou nabídku spolupráce Nakladatelství Aleš Čeněk. 

Kolegium po diskuzi rozhodlo, že nabídku nevyužije. Doc. Škop toto stanovisko předá druhé             
straně. 

5.1.2. Předal kolegiu žádost senátorů na umístění jídelních automatů na PrF. 

Vzhledem k připravované rekonstrukci a očekávanému zvýšení prašnosti prostředí, kolegium          
nepodporuje umístění dalších jídelních automatů, především z hygienických důvodů.  

5.1.3. Předal informace z porady rektora. 

5.1.4. Uvedl, že kontrola úkolů z minulého období bude provedena na dalším KD. 

5.2. Proděkan Radvan 

Předložil návrh seznamu VIP hostů na konferenci 30 let transformace. 

Závěr: Kolegium seznam VIP hostů na konferenci odsouhlasilo.  

5.3. Proděkan Fryšták 

Předložil zprávu ze schůzky s proděkany pro výzkum ze dne 4. 4. 2019, týkající se plánované                
výzvy OP VVV Mobility. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

5.4. Proděkan Šilhán 

5.4.1. Prodiskutoval otázku možnosti přidělení stipendia při výjezdu 2 studentů DSP na            
konferenci v Lisabonu. 

5.4.2. Potvrdil dr. Myšku jako koordinátora pro doktorské studijní programy v angličtině a             
požádal tajemnici o administrativní dořešení (funkční příplatek a pověření k výkonu funkce). 

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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