
Zápis č. 6/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 12. 2019 

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Sehnálek, doc. Šilhán, dr.            
Jurníková, doc. Koukal, doc. Fryšták, doc. Radvan, předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek  

Hosté: prof. Rozehnalová  

Program: 

1.    Rigorózní řízení - děkan 

2.    Problematika podnětů na plagiáty - děkan 

3.    Koncepce bc. programů – prod. Sehnálek 

4.    Stipendia – prod. Jurníková 

5.    Struktura odpovědnosti - děkan 

6.    Externisté na PrF – tajemnice, děkan 

7.    Různé  

1. Rigorózní řízení – děkan 

Děkan otevřel diskuzi k otázce možnosti předkládat teze disertační práce jako rigorózní práci.             
Upozornil na nesoulad v předpisech, kdy fakticky toto provést nelze. 

Závěr: Kolegium se shodlo, že se k otázce možné nápravy vrátí na dalším zasedání KD. 

2. Problematika podnětů na přezkoumání plagiátů – děkan 

Děkan informoval členy kolegia o podnětu k přezkumu magisterské práce studenta z r. 2009,              
který obdržel v těchto dnech. Sdělil, že podobné žádosti přichází na fakultu a bylo by vhodné                
zpracovat předpis, jak v případě obdobných žádostí postupovat. V této souvislosti uvedl, že             
smysluplně se lze posuzováním konkrétních případů zabývat pouze 3 roky zpětně, pak dochází             
k promlčení. Děkan navrhne vytvoření vnitřního předpisu, který by na tyto podněty dopadal.             
Přislíbil zmíněný předpis rozpracovat a předložit na 1. lednovém KD. V předpise budou uvedeny              
všechny potřebné postupy k vyřízení žádosti o přezkum. 

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí. 

  



3. Koncepce bc. studijních programů – prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek shrnul současný stav pěti bakalářských studijních programů na Právnické           
fakultě MU a informoval o nové koncepci studia těchto programů. Sdělil, že již oslovil garanty               
programů dr. Klikovou a dr. Rubana a přislíbil, že postupně prodiskutuje novou koncepci i s               
dalšími garanty. Výsledky jednání přednese na 1. únorovém kolegiu. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí. 

4. Stipendia – prod. Jurníková, prof. Rozehnalová 

Proděkanka Jurníková předložila zprávu, která obsahovala přehled platných stipendijních         
programů. Ve svém vstupu všechny typy podpory představila, uvedla výše a možnosti čerpání             
včetně mimořádných stipendií. V diskuzi poukázala na problémy, které se při práci se             
stipendijními programy objevují. 

Děkan přivítal na zasedání prof. Rozehnalovou. Proděkanka Jurníková ji požádala o komentář            
ke stipendiím a položila mimo jiné otázky, zda profesorka vidí jako vhodné sjednocení fakultních              
předpisů ke stipendijním programům do jednoho předpisu a zda mají jiné fakulty v rámci MU               
nějaké zajímavé programy, které by mohla PrF aplikovat. 

Profesorka Rozehnalová shrnula problematiku stipendií jednak ze zkušeností prorektorky pro          
záležitosti studentů MU, ale i z dlouhodobých zkušeností ve vedení fakulty. 

Označila čerpání stipendií za problematické, zvláště v případech, kdy jsou formou stipendia            
oceňování studenti za závislou práci. Uvedla, že velmi důležitá je správná formulace            
odůvodnění rozhodnutí o přidělení stipendia. Zdůraznila, že stipendijní fond je plněn poplatky za             
studium a tento zdroj se bude v budoucnu snižovat vzhledem ke změně způsobu poplatkové              
agendy. Děkan poděkoval prof. Rozehnalové za účast a poskytnutí informací. 

Kolegium se po krátké diskuzi shodlo na sjednocení všech stipendijních programů do jednoho             
opatření.  Nové souhrnné opatření vstoupí v platnost od 1/9/2020. 

Závěr: Kolegium bere informaci o stipendijních programech na vědomí a děkan ukládá            
proděkance Jurníkové sjednocení všech stipendijních programů do jednoho opatření, a to pro            
všechny formy studia. Návrh bude předložen na druhém únorovém kolegiu. 

  

5. Struktura odpovědnosti garantů studijních programů – děkan 

Děkan otevřel diskuzi k Organizačnímu řádu, který upravuje vzájemné působení a odpovědnosti            
vedení fakulty a garantů studijních programů ve smyslu předpisu MU „Schvalování, řízení a             
hodnocení kvality studijních programů MU“, a to v souvislosti s připravovanými změnami            
studijních programů na PrF. Aktuální úprava není dostatečná, kompetence nejsou jasně           



nastaveny. Děkan, ve spolupráci s proděkanem Koukalem, připraví schéma během ledna 2020            
k projednání. 

Závěr: Kolegium bere na vědomí informaci o připravované úpravě kompetencí. 

6. Externisté na PrF- tajemnice 

Tajemnice předložila ke schválení návrhy na externí učitele pro jarní semestr AR 2019/2020,             
které předložily katedry a ústavy. Sdělila, že náklady na externisty vykazují významný nárůst             
oproti minulému období. Připravila přehled podílu zapojení externistů na výuce po katedrách.            
Tajemnice upřesnila skutečnost, že externisté jsou placeni z fakultních zdrojů, nikoliv z limitů             
kateder. Jednotliví členové kolegia v následné diskuzi vyjádřili svá stanoviska k této            
problematice a přispěli podněty k řešení situace, kterou označili za neakceptovatelnou.           
Tajemnice podala návrh na odsouhlasení předložených žádostí s limitem nákladů ve výši roku             
2018. Při překročení limitu se budou řešit žádosti individuálně. 

Závěr: Kolegium se usneslo, že na zítřejší PVK bude tajemnice informovat o nárůstu externistů              
a děkan požádá vedoucí kateder a ústavů o důsledné zhodnocení stavu na svých úsecích,              
kontrolu kvality a množství PVP na katedrách/ústavech. Rozsah výuky zajišťované externisty           
bude rovněž řešen ve spolupráci s garanty studijních programů.  

7. Různé 

7.1. Děkan 

7.1.1. Představil program na zítřejší poradu vedoucích kateder a ústavů.  

7.1.2. Zveřejnil důležité termíny v r. 2020:  

KD:13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6 – začátek v 9.00 hodin. 

PVK: 7/1, 4/2, 3/3,7/4, 5/5, 2/6 – začátek v 12.00 hodin. 

VR PrF MU: 4/2, 7/4, 2/6 – začátek v 14.00 hodin.  

7.2 Proděkanka Jurníková 

Proděkanka Jurníková informovala, že PrF předložila 3 předměty pro společný          
univerzitní základ. Nabídka bude určena pro studenty bc. prezenčního studia. 

 

  

  



7.3. Proděkan Fryšták 

Proděkan Fryšták informoval o přípravě sebehodnotící zprávy za roky 2014-2018 za oblast vědy             
a výzkumu. Termín pro odevzdání zprávy je stanoven na březen 2020. Sdělil, že v této               
souvislosti požádá vedoucí kateder a ústavů o přehled významných členství, která budou            
rovněž předmětem zprávy. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 
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