
Zápis č. 17/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 15. 6. 2020 

Přítomni: 

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

Hosté: 

doc. Mrkývka, prof. Kalvodová, dr. Kliková, doc. Křepelka, dr. Ruban, doc. Skulová.  

Omluveni: předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek, doc. Kotásek, dr. Dobrovolná, doc. Lavický,             
doc. Havlan. 

Program: 

1. Příprava distanční výuky v podzimním semestru 2020/2021, omezení výuky v           
prostorách Vinařská - garanti, kolegium 

2.    Návrhy na externí učitele pro podzimní semestr AR 2020/2021 - kolegium 

3.    Návrh na změny stipendií, jaro 2020 – prod. Jurníková 

4.    Různé 

1. Příprava distanční výuky v podzimním semestru 2020/2021, omezení výuky v            
prostorách Vinařská – garanti, kolegium 

Děkan v úvodu přivítal na pravidelném zasedání členky a členy kolegia a garanty Mgr., Bc. a                
NMgr. studijních programů, kteří byli pozváni na první bod programu. 

Seznámil přítomné se současnou situací a uvedl, že fakulta se připravuje na výuku v podzimním               
semestru jak v běžném režimu, tak dle pokynu rektora i v plně distanční formě pro případná                
hygienická opatření, která v souvislosti se šířením COVID 19 mohou nastat. Distanční varianta             
může být pro fakultu výhodná a využitelná i v případě jakékoliv nečekané provozní poruchy.              
Dále hovořil k návrhu na zredukování podzimní přímé výuky v prostorách na ul. Vinařská, a to z                 
důvodu úspory nákladů za pronájem. Děkan požádal přítomné garanty, kteří odpovídají za            
obsah a kvalitu studijních programů, aby se  k situaci vyjádřili. 

Garanti problematiku prodiskutovali, zazněla vyjádření a podněty týkající se prezenční formy           
přednášek v prostorách Vinařská, možností a vhodnosti nahrávání a streamování přednášek na            
PrF. Tajemnice upřesnila, že nyní fakulta disponuje dvěma vybavenými učebnami s potřebným            
streamovacím zařízením. Učebny by byly plně vytíženy v průběhu celého pracovního týdne, po             
celý semestr dle stanoveného rozvrhu. 

V této věci bude požádán Mgr. Pavliňák o výčet předmětů, kterých by se případný přesun výuky                



z Vinařské týkal. Diskuze dále pokračovala o otázce možností snížení kapacity výukové zátěže             
budovy PrF a s tím související převedení seminářů a PVP do on-line formy. V závěru rozpravy                
děkan ocenil, že došlo ke shodě a poděkoval všem přítomným za podněty a připomínky. 

Závěr: Kolegium děkana se usneslo:  

distanční přednášková výuka bude realizována takto: 

1. výuka v 3. a vyšším semestru Mgr. studia se uskuteční v budově PrF v místnostech o                
kapacitě max. 80 osob, počítáme se systémem rezervací, aby studenti věděli, zda            
místnost bude zaplněna, či nikoliv. Přednášky budou přenášeny (streamovány) živě          
online studentům, kteří z kapacitních důvodů nebudou moci na přednášku přijít osobně a             
studentům, kteří odmítnou osobní účast na přednášce. Nebude-li živé streamování          
možné, předpokládáme uskutečnění přednášky živě pro studenty v budově fakulty a           
zároveň kompenzaci živé přednášky pro ostatní studenty ozvučenými powerpointovými         
prezentacemi v IS muni.  

2. v 1. semestru Mgr. studia se první přednáška uskuteční v prostorách Vinařská            
kontaktně, od druhé přednášky bude postupováno stejně, jako v bodě 1. 

3. v Bc. studiu budou předměty společného základu odučeny v 1. semestru v prostorách             
Vinařská kontaktně, od druhé přednášky bude postupováno stejně, jako v bodě 1. 

4. vybrané povinně volitelné předměty Mgr. studií buď nebudou v období Podzim 2020            
vypisovány, nebo se uskuteční distanční formou prostřednictvím aplikace MS Teams.          
Identifikace těchto předmětů je aktuálně prováděna. 

Distanční seminární výuka bude realizována takto: 

1. semináře vybraných povinně volitelných předmětů Mgr. studií, které budou vypsány (bod           
4 výše) budou realizovány prostřednictvím živé výuky v MS Teams. 

2. v ostatních případech se nepředpokládá distanční výuka. Pokud by měla nastat, bude            
probíhat buď prostřednictvím MS Teams, nebo formou zadávání studijních úkolů a           
poskytování individuální zpětné vazby prostřednictvím IS MUNI. 

Ve všech formách distanční výuky se předpokládá využití prostředí IS a v rámci něj              
interaktivních osnov s důrazem na poskytnutí nejen základních, ale i rozšiřujících podkladů a s              
maximálním využitím mechanismů poskytování zpětné vazby studentům. Garanti předmětů jsou          
dále vedeni k tomu, aby studentům poskytovali náhrady přednášek buď v podobě záznamů             
uskutečněných přednášek, nebo komentovaných powerpointových prezentací. Jako povinnost        
to však stanoveno není. 

Distanční formou nebude realizována výuka v NMgr. studiu, kde z důvodu limitovaného počtu             
studentů nevznikají kapacitní problémy a dále v předmětech Bc. studií, kde to z kapacitních              
důvodů není nutné a které jsou zároveň základní z pohledu profilu příslušného studijního             
programu. 



K změnám též nedojde v případě praxí a v dovednostních předmětech.  

2. Návrhy na externí učitele pro podzimní semestr AR 2020/2021 

Děkan předložil ke schválení návrhy na externí učitele, které obdržel od vedoucích            
kateder/ústavů prostřednictvím personálního oddělení. S ohledem na kapacitu budovy a          
očekávané krácení dotace na výuku bude schvalování věnována pozornost. 

Závěr: Projednání předložených návrhů je přeloženo na další kolegium. Je nutné důkladně            
posoudit veškeré požadavky. 

3. Návrh na změny stipendií, jaro 2020 – prod. Jurníková 

Proděkanka Jurníková předložila k diskuzi zprávu s návrhem na úpravu prospěchových           
stipendií. Uvedla, že tímto návrhem reaguje na návrhy SKAS. Sdělila také, že předložený návrh              
změny vyplácení prospěchových stipendií je sestaven tak, aby bylo umožněno více studentům            
na stipendium dosáhnout. Zmínila, že současné podmínky splní jen poměrně malý počet            
studentů a uvedla příklad z loňského roku, kdy na stipendium dosáhlo celkem 14 studentů.              
Mimo jiné seznámila členy kolegia s nově navrhovanými pravidly a možnými úrovněmi pro             
vyplácení. Členové kolegia vyjádřili podporu rozvolnění kritérií a doporučili vypustit další           
limitující podmínku. Usnesli se na změně rozhodného období na 1 akademický rok. 

Proděkanka Jurníková dále seznámila s návrhem na zavedení stipendia podle celkového           
hodnocení studia, tj. ocenit studenty, kteří v době, kdy jsou přihlášeni ke SZZk, splňují kritéria               
pro hodnocení prospěl s vyznamenáním dle SZŘ. 

Kolegium návrh na zavedení stipendia podle celkového hodnocení studia podpořilo.          
Proděkanka Jurníková přislíbila namodelovat i pro studenty Bc i Nmgr. programů a předložit na              
dalším zasedání KD.  

Dále kolegium doporučilo ponechat stávající částku u těchto stipendijních programů: 

- na podporu odborné jazykové kompetence studentů, 

- na podporu krátkodobých zahraničních a tuzemských studijních pobytů studentů.  

Kolegium odsouhlasilo předložený návrh na novou formu stipendia, které by bylo určeno pro             
studenty, kteří zpracovávají diplomovou práci v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka) a             
práce je obhájena stupněm A. 

Kolegium nepodpořilo tyto nové návrhy na stipendium ze strany SKAS: 

- pro studenty, kteří vyjíždějí na studijní pobyt v rámci programu Erasmus (př.             
cestovní náklady), 



-       ocenění studentské publikační činnosti.  

4. Různé 

4.1. Děkan  

4.1.1. Předložil žádost dr. Kadečky, která se týkala návrhu témat pro uzavření smlouvy na              
smluvní výzkum. 

Závěr: Kolegium se usneslo, že témata nejsou natolik obecná, aby splňovala podmínky pro             
smluvní výzkum. Děkan požádal tajemnici o zaslání odpovědi žadateli dle usnesení kolegia.  

4.1.2. Informoval o další obdržené žádosti ze strany studentů, týkající se udělení plošné výjimky              
pro termín odevzdání diplomových prací. Uvedl, že odpoví stejně jako u předešlých žádostí,             
které obdržel v nedávném období, a to zamítavě. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí.  

4.1.3. Navázal na jednání senátu AS PrF a vznesl dotaz na návrh na nového člena RVH.                
Kolegium se usneslo, že jako zástupce PrF bude na další období navržena prof. Rozehnalová.              
Děkan poděkoval stávajícímu zástupci PrF prof. Hurdíkovi. 

4.1.4. Děkan se vrátil k dopisu z MŠMT týkající se vyhlášení druhého ročníku „Ceny ministra               
školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.“ viz zápis z              
KD č. 16 ze dne 1. 6. 2020 a případným nominacím. 

Závěr: Proděkan Radvan informoval o přípravě 2 návrhů nominací, a to pro Mgr. Mrázkovou a               
Mgr. Bradu, návrhy budou předány děkanovi ještě v tomto týdnu. Kolegium vzalo informaci na              
vědomí.  

4.1.5. Děkan oznámil termíny zasedání kolegia děkana, s účastí rektora: 

KD  - 29/6/2020, 9.00 h, místnost 109 

KD – 21/9/2020, 9.00 h, místnost 109 

Rektor a další hosté budou prezentovat problematiku strategického záměru MU.  

4.1.6. Zabýval se zprávou týkající se čerpání finančních prostředků z institucionální podpory v             
2020. 

Závěr: Kolegium se k problematice vrátí na dalším zasedání. 

  



4.2. Proděkan Fryšták 

Informoval o předběžné nabídce spolupráce na výzkumu z oblasti trestního práva od prorektora             
Polčáka. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí.  

4.3. Proděkan Sehnálek 

Informoval o probíhající diskuzi o možnostech otevření bezpečnostního Bc. studia na PrF a             
otázkách s tím souvisejících. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí.  

4.4. Proděkan Koukal 

Omluvil se ze setkání pracovní skupiny pro oblasti správ instituce v rámci přípravy SZ MU na                
léta 2021-2027. Požádal ostatní členy KD o možnost zástupu. Jednání se uskuteční 25/6/2020             
od 9 – 12 hodin, v zasedací místnosti č. 300 na Komenského náměstí 2.  

Závěr: Kolegium se usneslo, že proděkana Koukala na setkání zastoupí proděkan Sehnálek. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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