


Harmonogram zašle všem vedoucím kateder/ústavů po skončení porady jako podklad pro           
zítřejší PVK. 

Závěr: Členové kolegia se shodli, že obhajoby a SZZk proběhnou prezenční formou, pouze v              
případě změny je připravený záložní plán pro distanční formu obhajob a SZZk. Téma bude ještě               
prodiskutováno s vedoucími kateder/ústavů na zítřejší PVK.  

2. Diskuze s předsedou SKAS – kolegium, p. Buchta 

Předseda SKAS p. Buchta poděkoval úvodem za možnost se účastnit zasedání a sdělil, že by               
rád přednesl konkrétní dotazy, které obdržel od studentů. Dále předseda SKAS požádal vedení             
o průběžné zasílání podkladů, které řeší aktuální studijní záležitosti. 

Předložené dotazy studentů se týkaly mimo jiné: 

-způsobu vkládání čestného prohlášení a zadání do e-verze závěrečných prací, 

-termínů SZZk, možnosti přihlašování studentů a rozložení termínů, 

-materiálů k SZZK. 

Proděkanka Jurníková postupně odpověděla na jednotlivé dotazy a přislíbila některé z nich            
upřesnit v pokynech pro studenty. Zdůraznila, že pokud nebude čestné prohlášení nebo zadání             
závěrečné práce její součástí, není to důvodem pro vyřazení práce z formálních důvodů. Čestná              
prohlášení i zadání mohou být vložena bez podpisů, rovněž to není důvodem pro vyřazení pro               
nesplnění formálních požadavků. 

Termíny SZZk budou zpřístupněny neprodleně po ukončení přihlašování a sestavení komisí. 

Ke SZZk mohou studenti využít vlastní, neopoznámkované ÚZ. 

Předseda vznesl požadavek na možnost zpřístupnit státnicovým studentům materiály         
jednotlivých předmětů, které se vytvořily v tomto semestru. Kolegium doporučilo předsedovi           
požádat přímo jednotlivé garanty, je to v jejich kompetenci. 

Členové kolegia s předsedou dále prodiskutovali dotaz studentů třetího ročníku, který se týkal             
rozložení resp. překrývání termínů zkoušek obchodního a exekučního práva. V odpovědi           
zaznělo, že po kontrole bylo ověřeno, že se termíny nepřekrývají a odpovídají vnitřním             
předpisům MU. 

Předseda Buchta v závěru poděkoval za všechny odpovědi a přislíbil předání odpovědí            
studentům. 

3. Přijímací řízení – prod. Jurníková, kolegium 

Proděkanka Jurníková předala předem členům kolegia podklad týkající se možných způsobů a            





4.2.2. Předseda Buchta se dotázal na slavnostní obřady, promoce, imatrikulace a předávání            
diplomů. 

Kolegium se k této otázce vyjádřilo, že má zájem, aby se obřady uskutečnily. Skutečnost je               
taková, že konání letních promocí a imatrikulace bylo zrušeno. Zda se budou konat slavnostní              
obřady na podzim, závisí na podmínkách shromažďování a na prostorových možnostech.           
Způsob předávání diplomů se nadále diskutuje a hledají se nejvhodnější řešení jak z             
technického, tak i z finančního hlediska. 

  

Děkan poděkoval za pozornost, popřál pevné zdraví a připomněl termín zítřejší PVK ve 14              
hodin. 

 

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 

  

  

 


