
Zápis č. 18/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 29. 6. 2020 

Přítomni: 

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

Hosté: doc. Žítek - prorektor pro rozvoj MU 

            Mgr. Póč - ředitel Strategického projektu MU 2021+ 

Omluveni: prod. Fryšták, (příchod 12.40 h) 

Program: 

1.    Strategický projekt Masarykovy univerzity – doc. Žítek, Mgr. Póč 

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

3.    Harmonogram semestru podzim 2020 – prod. Jurníková 

4.    Návrhy změn jaro 2020 – stipendia  - prod. Jurníková 

5.    Různé 

Děkan zahájil pravidelné zasedání kolegia děkana, přivítal přítomné a představil plánovaný           
program. Slovo předal hostům z RMU.  

1. Strategický projekt Masarykovy univerzity – doc. Žítek, Mgr. Póč 

V úvodu prorektor Žítek představil hlavní cíle Strategického projektu MU „Inovace pro zdravou a              
bezpečnou společnost“. 

Následně předal slovo řediteli Póčovi, který v prezentaci detailněji informoval o Strategickém            
projektu MU jako nástroji vnější komunikace. Strategický projekt MU 2021+ označil za „nástroj“             
pro vedení univerzity i další části MU, aby bylo možné společně a jednotně komunikovat v rámci                
veřejného prostoru především v ČR, ale i v mezinárodním měřítku. Mimo jiné sdělil, že díky               
„příběhu“ MU je zde potenciál být dlouhodobě vnímán jako zásadní nositel určitých témat na              
úrovni ČR/Střední Evropa a jako zásadní partner pro tato témata na úrovni EU/mezinárodní.             
Vytvoření souboru základních témat je tak zásadním nástrojem i pro možnost MU vstupovat do              
diskusí ve veřejném prostoru o nastavení podpory rozvojové + VaV v následujících letech. Dále              
představil koncepci hlavních pilířů Strategického projektu MU 2021+ a v závěru objasnil            
možnosti zapojení PrF do tohoto projektu. 

Hosté poděkovali za pozornost a v následné diskusi zazněly podněty obou stran k tomuto              



tématu. Ředitel Póč přislíbil zaslat prezentaci k dalšímu seznámení. 

Závěr: Děkan poděkoval oběma hostům a uvedl, že budeme vnímaví k progresivním krokům a              
úkolům RMU v této věci. 

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

2.1. Externisté 

V návaznosti na závěr z minulého zasedání KD viz zápis č. 17 ze dne 15. 6. 2020, bod 2, se                    
kolegium vrátilo k projednání předložených návrhů na externí učitele. Po proběhlé diskusi došlo             
kolegium ke shodě a usneslo se na snížení rozsahu výuky zajišťované externisty o 10%.              
Důvodem tohoto postupu jsou nezbytné úspory, které provází rozpočet fakulty a prostorová            
omezení z důvodu rekonstrukce učeben. 

Závěr: Kolegium neschválilo předložené externí vyučující pro AR 2020/2021. Vedoucí          
kateder/ústavů budou během dnešního dne s usnesením kolegia seznámeni dopisem děkana a            
budou vyzváni: 

-k předložení nového seznamu s tím, že musí dojít k nejméně 10% snížení objemu jejich výuky, 

-o výrazné snížení výuky doc. Kroupy a vyloučení studentů DSP jako externích vyučujících, 

-o řádné zdůvodnění zapojení externistů do výuky, především co je konkrétním přínosem pro             
vyučovaný předmět, proč výuka nemůže být obsazena zaměstnancem fakulty, apod., 

-o vyloučení externích učitelů, kteří jsou s PrF v jakémkoli zaměstnaneckém vztahu, 

-o zvážení počtu studentů, kteří jsou v předmětu vyučovaném externistou vyučováni. 

Termínově bylo předložení nových návrhů stanoveno do pátku 3. 7. 2020 standardním 

postupem. 

2.2. Povinně volitelné předměty 

Členky a členové kolegia prodiskutovali otázku povinně volitelných předmětů. Proděkan          
Sehnálek požádal, aby se omezování PVP primárně netýkalo předmětů převzatých z CDV,            
zejména klinik. Požádal dále o stanovení koncepce podpory pořádání katedrových moot courtů,            
a to především na těch katedrách, které žádnou výuku formou klinik nenabízí. Případným             
zájemcům o tuto formu výuky rád poskytne pomoc s organizačními aspekty.  

Kolegium se  usneslo na následujícím postupu. 

Závěr: Vedoucí katedry zváží, zda PVP navštěvuje dostatečný počet studentů a do konce září t.               
r., vedoucí katedry určí stav povinného volitelného předmětu k profilu absolventa a identifikuje             



také význam PVP pro profil absolventa, identifikuje, zda předmět směřuje ke klinickému            
(praktickému) vzdělání a vytvoří závislost mezi PVP a povinnými předměty pro vytvoření profilu             
či specializace absolventa. Garanti Mgr. studijních programů určí základní obsahová kritéria pro            
skladbu PVP, a to do konce srpna. Vedoucí kateder do konce září identifikují PVP, které budou                
vyučovány distančně a PVP, které budou vyučovány 1x za dva roky, k tomu dostanou podklad               
od garantů studijních programů. Hodnocení předmětů vedoucími kateder bude součástí          
podzimní evaluace kateder. 

3. Harmonogram semestru podzim 2020  - proděkanka Jurníková 

Proděkanka Jurníková předložila harmonogram podzimního semestru a upozornila na důležité          
termíny týkající se výuky, státnic a zkouškového období. Mimo jiné sdělila, že v semestru není               
plánováno děkanské volno. 

Proděkan Radvan uvedl, že konference Dny práva byla pro rok 2020 zrušena z důvodu              
prostorových omezení. 

Proděkanka hovořila k termínům promocí a prodiskutovala možnosti nabízených prostor pro           
tuto slavnostní příležitost. 

Závěr: Kolegium předložený harmonogram schválilo bez připomínek. 

4. Návrhy změn jaro 2020 – stipendia  - proděkanka Jurníková 

Proděkanka Jurníková v návaznosti na závěr z minulého zasedání KD viz zápis č. 17 ze dne 15.                 
6. 2020, bod 3, namodelovala nově navrhovaná pravidla pro vyplácení stipendií i pro studenty              
Bc. a Mmgr. programů. Proděkanka přislíbila, že během prázdnin připraví souhrnné opatření a             
zašle kolegiu k připomínkování. 

Závěr: Kolegium vzalo doplnění návrhu změn stipendií na vědomí. 

5. Různé 

5. 1. Děkan 

5.1.1. Předal žádost z Katedry správní vědy a správního práva na nové PVP „Odpovědnost za               
škodu ve veřejné správě“, kód NV306K. 

Závěr: Děkan shrnul, že PVP patří k projektům FRMU a není na něm podíl externích               
vyučujících. Kolegium žádost schválilo. 

5.1.2. Informoval o schůzce se studenty z Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení             
ve věci změny zkušebních podmínek.  

5. 2. Proděkanka Jurníková 



Informovala společně s proděkanem Radvanem o Dnu otevřených dveří, vhodném termínu           
konání a personálním zabezpečení. 

5. 3. Proděkan Sehnálek 

5.3.1. Podal zprávu o setkání s garanty Mgr. studijních programů doc. Mrkývkou a prof.              
Kalvodovou ve věci studentských praxí. Informoval o připravovaných změnách, a to jednak o             
snížení hranice vykonání praxí z 6. na 4. semestr, ale také o způsobu a oblastech vykonávání. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

5.3.2. Podal zprávu ze setkání pracovní skupiny pro oblasti správ instituce v rámci přípravy SZ               
MU na léta 2021-2027, které se 25/6/2020 za PrF zúčastnil. 

Proděkan Koukal v této věci připomněl, že do 30. 6. 2020 je možné zasílat podněty do                
připomínkového řízení, které za fakultu spravuje. Po tomto datu přislíbil zaslat souhrnný            
formulář dle pokynů na RMU. 

5.4.  Proděkan Šilhán 

Informoval o aktuálním stavu probíhajícího připomínkového řízení k návrhu novely směrnice o            
studiu v doktorských studijních programech. 

Děkan v závěru zasedání poděkoval celému kolegiu a upozornil na termín dalšího zasedání             
kolegia děkana, a to 21/9/2020 (za účasti rektora MU). Přítomným popřál pěkné léto. 

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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