
Zápis č. 16/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 1. 6. 2020 

Přítomni: 

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

Program: 

1.    Studijní záležitosti - kolegium 

2.    Novela směrnice o studiu v DSP– prod. Šilhán 

3.    Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 – prod. Jurníková 

4.    Zpráva k HR Award – prod. Koukal 

5.    Různé 

1. Studijní záležitosti - kolegium 

Děkan přivítal členky a členy kolegia na společném zasedání. V úvodu hovořil k současné              
situaci a sdělil, že podle pokynu rektora bude nezbytné připravit výuku na další semestr v               
distanční formě, a to jako záložní plán pro případná hygienická opatření v souvislosti se šířením               
COVID 19. V následné diskuzi členové kolegia mimo jiné hovořili o důležité roli garantů a učitelů                
pro stanovení standardů distanční výuky a interaktivní osnovy. Tajemnice v diskuzi hovořila o             
možnosti zredukování podzimní přímé výuky v prostorách ul. Vinařská, což by přineslo výraznou             
úsporu nákladů za pronájem. Zmínila, že je již možnost umístit studenty i do učeben 302 a 316,                 
které jsou po opravě. Dále se členové kolegia shodli, že bude potřebné zvážit a určit, které                
předměty a PVP budou vyučovány v budově a které budou vyučovány distančně. Podkladem             
pro stanovení bude šablona rozvrhu, která by měla být v nejbližších dnech k dispozici. Následně               
by proběhla jednání členů kolegia s garanty programů a vedoucími kateder. 

Závěr: Kolegium se usneslo, že projednání podzimní výuky proběhne na dalším zasedání KD a              
v této souvislosti děkan požádal o pozvání garantů mgr. a bc. studijních programů na zasedání               
dne 15/6/2020 do místnosti 109. 

2. Novela směrnice o studiu v DSP – prod. Šilhán 

Proděkan Šilhán předložil návrh novely směrnice o studiu v doktorských studijních programech.            
Návrh zahrnuje zobecnění pro všechny doktorské programy, zpřehlednění dosavadního znění a           
také zařazení nových článků. Přítomní společně prošli předložený návrh novely postupně po            
jednotlivých článcích. Podněty a připomínky ze vzešlé diskuze proděkan Šilhán přislíbil           
zapracovat a následně předat děkanovi k podpisu a vydání. Účinnost předpisu se předpokládá             
od 1/9/2020. Proděkan Šilhán poděkoval kolegiu za spolupráci. 



Závěr: Kolegium připomínkovalo návrh a doporučilo po zapracování předpis k vydání, a to s              
účinností od 1/9/2020. Děkan poděkoval proděkanu Šilhánovi za provedení novelizace          
předpisu. 

3. Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 – prod. Jurníková 

Proděkanka Jurníková předložila a komentovala zprávu „Přijímací řízení pro akademický rok           
2021/2022. K vyhlašovaným studijním programům uvedla, že po domluvě s garantem není            
vyhlašován studijní program Obchodněprávní studia, u studijního programu Veřejná správa pak           
specializace Katastrální správa a Správa sociálního zabezpečení, a to z důvodu nízkého zájmu             
o tato studia. 

Dále uvedla, že TSP zůstávají beze změny. 

Informovala o změně podmínek pro přijetí studentů do navazujícího magisterského studijního           
programu Veřejná správa, kdy dochází k otevření studijního programu širšímu okruhu zájemců. 

Kolegium odsouhlasilo předpokládaný počet studentů, kteří budou přijati do prvního semestru           
akademického roku 2021/2022. 

Uvedený dokument bude předán prostřednictvím sekretariátu předsedovi na zasedání AS PrF           
MU, které se bude konat 8. 6. 2020 ve 14 hodin, přes MS Teams.  

4. Zpráva k HR Award – prod. Koukal 

Proděkan Koukal podal aktuální zprávu ke stavu HR Award na PrF a seznámil členy kolegia s 3                 
dokumenty: 

-Dotazníkové šetření HR Award PrF MU 2020: Analytická zpráva, 

-Working Group HR Award, shrnutí za období leden – březen 2020, 

-OTM-R Checklist. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

5. Různé 

5.1. Děkan  

5.1.1. Informoval o vyhlášení soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané             
studenty vysokých škol a uvedl, že příjem nominací byl zahájen, uzávěrka bude 17. 7. 2020.  

5.1.2. Oznámil, že obdržel z MŠMT dopis o vyhlášení druhého ročníku „Ceny ministra školství,              
mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.“ V dopise se mimo jiné               
uvádí, že cílem v roce 2020 je zejména ocenit ty VŠ pedagogy, kteří se věnují formám online                 



výuky a ověřování výsledků a významným způsobem přispěli ke zvládnutí náročné situace            
způsobené pandemií COVID-19. Návrhy na udělení cen mohou podávat rektoři nebo děkani            
fakult VŠ a členové AS vysokých škol a fakult vysokých škol z řad studujících. Uzávěrka               
nominací bude 30. 9. 2020. 

Závěr: Kolegium se usneslo, že se výzvou bude zabývat i na příštím zasedání KD. 

5.1.3. Uvedl, že plánovaná PVK dne 2/6/2020 byla zrušena. 

5.2. Proděkan Fryšták 

5.2.1. Vznesl dotaz na možnost vyplacení mimořádné odměny za odevzdání grantového           
projektu. Tajemnice odpověděla, že v pololetí se odměny nebudou vyplácet, jak již vedení             
fakulty avizovalo. Na konci roku bude možnost přidělení odměn záviset od aktuální finanční             
situace.  

5.2.2. Vyjádřil pochvalu za organizaci a systém letošních SZZk. 

5.3. Proděkanka Jurníková  

5.3.1. Informovala o termínu zasedání přijímací komise, a to 3/7/2020. 

5.3.2. Předložila návrh na zařazení nového předmětu do studijního plánu s názvem „Právní             
argumentace v profesní etice právníků“. 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo. 

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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