
 

Zápis ze zasedání KD č. 5 ze dne 19. 10. 2020, 9.00 h, MS TEAMS 

Přítomni: 

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

Hosté: doc. Skulová, dr. Kliková 

19. 10. 2020  
Program:  

1. Bc. studium - rozšíření akreditace bc. Veřejná správa o prezenční formu a novou 
specializaci (dr. Kliková) – prod. Sehnálek  

2. Nmg. studium - akreditace staronového studijního programu  
(doc. Skulová) - prod. Sehnálek  

3. Hospodaření fakulty a stav rozpočtu 01-09/2020 – tajemnice 
4. Různé 

  
Děkan poděkoval všem zúčastněným za jejich přítomnost, přivítal doc. Skulovou a dr. Klikovou,             
které přizval k projednání dvou úvodních bodů zasedání. 

  
1. Bc. studium - rozšíření akreditace bc. Veřejná správa o prezenční formu a novou 
specializaci (dr. Kliková) - prod. Sehnálek  

  
Proděkan Sehnálek představil strategický záměr na rozšíření stávající akreditace o prezenční           
formu bc. studijního programu Veřejná správa a dále o novou specializaci Veřejné stavební             
právo. 
Uvedl, že záměr vychází z diskuze vedení fakulty s granty o profilu absolventa a rovněž souvisí                
s požadavky univerzity o nabídku programů maior a minor. 
Dr. Kliková představila vize a základní informace k prezenčnímu bc. programu, které se týkaly              
rozsahu výuky, skladby předmětů a rozvrhování či povinných praxí. Otevřela řadu otázek k             
možné diskuzi. V druhé části vystoupení hovořila o nové specializaci a její exkluzivitě. Dotkla se               
důležitých bodů, určených k debatě s vedením a vedoucími kateder. Doc. Skulová doplnila             
informace dalšími podněty. 
 
Děkan vyjádřil svůj postoj k předneseným informacím a mimo jiné zmínil, že rozpory a              
nesrovnalosti v této počáteční fázi jsou plně v pořádku a budou předmětem dalších jednání a               
diskuzí. V závěru poděkoval všem zúčastněným za podané informace k tomuto bodu. 
Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí. 
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2. Nmg. studium - reakreditace studijního programu Veřejná správa 
(doc. Skulová) - prod. Sehnálek  
Doc. Skulová krátce představila aktuální stav přípravy reakreditace navazujícího magisterského          
studijního programu Veřejná správa. Aktuálně se čeká na vyjádření hodnotitelky. Současně           
sdělila, že připravuje emailovou výzvu všem vedoucím kateder/ústavů a garantům s žádostí o             
vyjádření k materiálům a doplnění potřebných formalit. 
Proděkan Sehnálek dodal, že obor byl v rámci reakreditace „překlopen“ do nového programu.             
Příští rok bude posledním, kdy se bude vyučovat podle stávající akreditace. Doplnil, že název              
nového programu zůstal ponechán. Poukázal na důležitost rozšíření výuky o předměty v            
anglickém jazyce a zmínil nedostatek kvalitních studijních materiálů a učebnic. Ve věci zvýšení             
kvality podkladů uvedl možnost posílení motivace akademiků. 
Děkan poděkoval doc. Skulové a prod. Sehnálkovi za informace k procesu reakreditace            
studijního programu. 
Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí.  
  
3. Hospodaření fakulty a stav rozpočtu 01-09/2020 - tajemnice  
Tajemnice předložila souhrnný přehled stavu rozpočtu PrF za období 1-9/2020 v členění dle             
účtů a stav okomentovala. Sdělila, že hospodaření je vyrovnané, což odpovídá současné            
situaci. Uvedla, že bychom měli dosáhnout stanoveného hospodářského výsledku. Mimo jiné           
informovala o těchto provozních záležitostech: 
- vyplácení mimořádných a výkonnostních odměn v listopadu, 
- zvýšených nákladech za nákupy knih a drobného příslušenství pro on-line výuku, 
- předpoklad nedočerpání projektů. 
Tajemnice ve zprávě upozornila na skutečnost, že PrF vrátila za nerealizované kurzy v období              
03 - 08 částku ve výši 600 tis. Kč. V závěru se vyslovila, že letošní rok finančně zvládneme,                  
otázkou zůstává vývoj v roce následujícím. Doplnila, že hospodaření fakulty postoupí           
prostřednictvím sekretariátu na nejbližší zasedání AS PrF MU. Děkan poděkoval tajemnici za            
zpracování hospodaření fakulty v proběhlém období t. r. 
Závěr: Kolegium vzalo zprávu o hospodaření na vědomí. 
  
4. Různé 
  
4.1. Proděkan Fryšták 
  
4.1.1. Informoval o termínu nominaci na ocenění MUNI SCIENTIST 2020, a to do 31.10.2020.              
Uvedl, že tento program oceňuje vědce za jejich špičkové výsledky a významné počiny v oblasti               
výzkumu na Masarykově univerzitě. Cílem je posílení motivace vynikajících vědeckých          
pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i na veřejnosti.               
Proděkan doporučil nominovat vhodné kandidáty za PrF. 
Závěr: Kolegium vyjádřilo programu podporu a požádalo proděkana Fryštáka, aby ve spolupráci            
s vedoucí knihovny připravil všechny podklady o zahraničních a domácích publikacích a            
předložil kolegiu k posouzení. 
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4.1.2. Řešil reakce na připomínky a odpovědi na otázky členek a členů hodnotícího panelu MEP               
a připomněl termín pro dokončení prezentace 5/11/2020. Informoval kolegium, že zaslal           
odsouhlasené nominace účastníků jednání s MEP a v této souvislosti upozornil na možnost             
změn, které ještě upřesní.  

4.1.3. Podal kolegiu informace k proběhlé, ale i k připravované VR PrF dne 3. 11. 2020, na                 
které je plánováno kvalifikační řízení. Doporučil, aby zasedání proběhlo s částečnou účastí            
členů a přednášejícího. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí a odsouhlasilo formu konaní listopadové VR v tzv. 
hybridním modelu s dodržením aktuálních hygienických opatření.  

4.1.4. Předal informaci, že v současné době není možnost využít hlasování v aplikaci INET i pro 
jiné účely než zasedání VR.  

4.2. Proděkan Sehnálek 

4.2.1. Podal aktuální zprávu o kurzech LL.M., a to po proběhlém prvním víkendovém modulu v               
on-line režimu. Seznámil s reakcemi uchazečů a poukázal jednak na nutnost kvalitních            
výukových materiálů, nejlépe ve formě videa, ale také na nezbytnost poskytnutí studentům            
podklady s dostatečným předstihem. Předal poděkování doc. Koukalovi a dr. Myškovi za            
příkladný průběh výuky, kterou studenti v reakcích ocenili. 
  
4.2.2. Informoval kolegium o výsledcích studentské ankety, která se týkala jarního semestru. 
  
4.2.3. Informoval o zavedení nové aplikace on-line výuka, která nyní prochází fází testování.             
Aplikace je určena pro učitele, pro zpřehlednění jejich práce v ISu a apeloval na její využívání.                
Usnadní totiž také orientaci studentů ve způsobech konání výuky jednotlivých předmětů. 
  
4.3. Proděkan Šilhán 
 
Sdělil, že by uvítal debatu týkající se využívání forem zkoušení v on-line režimu (písemné nebo               
ústní) pro podzimní případně jarní zkouškové období. 
Závěr: Děkan navrhl zařazení podnětu jako samostatný bod na další zasedání KD a nejbližší              
PVK. Požádal členky a členy kolegia o přípravu svých stanovisek. 
  
4.4. Děkan 
 
4.4.1. Upozornil na podvodné e-maily, které v minulých dnech obdržel. Doporučil vždy email             
zaslat na CIT, kde obratem zablokují adresu. 
  
4.4.2. Informoval o setkání s děkankou Farmaceutické fakulty MU, doc. Opatřilovou, které se             
týkalo spolupráce obou fakult. 
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Děkan poděkoval všem za účast a poděkoval za spolupráci. 
 
V Brně dne 19/10/2020 
Schválil: doc. Škop 
Zpracovala: Ing. Hrušková 
 

Errata 

Bod 4.2.1 zápisu se upřesňuje a doplňuje takto:  

Podal aktuální zprávu o kurzech LL.M., a to po proběhlém prvním víkendovém modulu v on-line               
režimu. Seznámil s reakcemi uchazečů a poukázal jednak na nutnost kvalitních výukových            
materiálů, nejlépe ve formě videa, ale také na nezbytnost poskytnutí studentům podklady s             
dostatečným předstihem.  

Předal poděkování dr. Horeckému a doc. Koukalovi za to, že zajistili bezproblémovou přípravu a              
průběh obou modulů, a to i přes nutnost provést zásadní změny ve formě a organizaci výuky v                 
krátkém čase. Poděkoval dr. Myškovi za příkladný průběh výuky, který studenti v reakcích             
ocenili.  
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