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

Přítomni: 

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

Hosté: 

doc. Mrkývka, prof. Kalvodová, dr. Kliková, doc. K epelka, dr. Ruban, doc. Skulová.  

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

Program: 

1. P íprava distanční výuky v podzimním semestru 2020/2021, omezení výuky v           
prostorách Vina ská - 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 p ivítal na pravidelném zasedání členky a členy kolegia a garanty Mgr., Bc. a                
NMgr. studijních programů, kte í byli pozváni na první bod programu. 

Seznámil p ítomné se současnou situací a uvedl, že fakulta se p ipravuje na výuku v podzimním               
semestru jak v běžném režimu, tak dle pokynu rektora i v plně distanční formě pro p ípadná                
hygienická opat ení, která v souvislosti se ší ením COVID 1ř mohou nastat. Distanční varianta             
může být pro fakultu výhodná a využitelná i v p ípadě jakékoliv nečekané provozní poruchy.              
Dále hovo il k návrhu na zredukování podzimní p ímé výuky v prostorách na ul. Vina ská, a to z                 
důvodu úspory nákladů za pronájem. Děkan požádal p ítomné garanty, kte í odpovídají za            
obsah a kvalitu studijních programů, aby se  k situaci vyjád ili. 

Garanti problematiku prodiskutovali, zazněla vyjád ení a podněty týkající se prezenční formy           
p ednášek v prostorách Vina ská, možností a vhodnosti nahrávání a streamování p ednášek na            
PrF. Tajemnice up esnila, že nyní fakulta disponuje dvěma vybavenými učebnami s pot ebným            
streamovacím za ízením. 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 p edmětů, kterých by se p ípadný p esun výuky                










