
 

Zápis č. 12/2020-2021 ze zasedání KD dne 22. 2. 2021, MS TEAMS 

Přítomni: 

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

Hosté: doc. Mrkývka, doc. Harvánek, prof. Večeřa 

Omluveni: doc. Koukal, dr. Vyhnánek 

22. 2. 2021  
  
Program:  

1.  Mgr. studijní program - doc. Mrkývka 

2.  Teorie práva -  vede doc. Radvan, prof. Večeřa, doc. Harvánek, doc. Mrkývka 

3.  Aktualizace přijímacího řízení - prod. Jurníková, doc. Mrkývka 

4.  Stipendijní opatření - studijní proděkani 

5.  Aktualizace výroční zprávy - doc. Radvan 

6.  Online předměty - doc. Sehnálek 

7.  Různé 
  

Děkan přivítal přítomné a představil program pravidelného zasedání. 

1. Mgr. studijní program - doc. Mrkývka 

Bod 1 byl spojen s bodem 2, který byl hlavním bodem diskuse. 

2. Teorie práva -  doc. Radvan, prof. Večeřa, doc. Harvánek, doc. Mrkývka 

Vedením diskuse byl pověřen proděkan Radvan za účelem zajištění nezaujatosti, vzhledem k            
tomu že děkan je současně členem KTP. Proděkan přivítal prof. Večeřu a doc. Harvánka.              
Proděkanka Jurníková přednesla úvodní slovo a shrnutí hlavních důvodů společného setkání.           
Proděkanka sdělila, že hosté byli pozváni ve věci realizace výuky předmětů právní teorie jak v               



magisterském studijním programu Právo a právní věda, tak i v bakalářských studijních            
programech. Mimo jiné zaznělo, že především realizace předmětu MP113Zk Teorie práva v            
podzimním semestru 2020 provázely problémy spočívající v neuskutečnění výuky v některých           
seminárních skupinách, jejich nevhodné slučování či stanovení náhrady výuky. Vedení          
poukázalo na nedokonalost interaktivních osnov i učebnice, zazněly výhrady k modelu           
průběžného hodnocení studentů a ke zkoušce. Na problémy je vedení upozorňováno ze strany             
studentů i pedagogů, zvláště pak garantů navazujících předmětů, kteří poukazují na           
nedostatečný propedeutický základ pro další předměty. 

Prof. Večeřa, vedoucí katedry právní teorie, poděkoval za možnost se na zasedání účastnit a              
vyjádřit své stanovisko k situaci. Hovořil o důvodech složité situace, která vznikla vlivem             
onemocnění a dlouhodobé nepřítomnosti 2 pedagogů od počátku semestru, což výrazně           
ovlivnilo průběh celého podzimního semestru. Dále se vedoucí vyjádřil ke všem hlavním            
připomínkám. 

Doc. Harvánek poděkoval za pozvání a ve svém vstupu dokreslil aktuální situaci. 

V následné diskusi vedení fakulty společně s garantem a hosty prodiskutovalo otázky            
organizace výuky na katedře v podzimním semestru 2021. Diskuse se také dotkla témat             
přednášek, seminářů, zkoušek, vytíženosti i personálních záležitostí. Diskutován byl podnět na           
zajištění kurzu TP 1 a 2. Proděkanka Jurníková upozornila také na závazky fakulty směrem k               
akreditaci. V závěru rozpravy ze strany vedení zazněl požadavek na předložení koncepce výuky             
teorie práva nejpozději do konce března t. r. 

Závěr: Vedoucí katedry předloží děkanovi koncepci výuky s důrazem na hlavní předmět, včetně             
vyřešení personálních záležitostí do 31. 3. 2021. 

3.  Aktualizace přijímacího řízení - prod. Jurníková, doc. Mrkývka 

Proděkanka podala zprávu z porady studijních proděkanů ze dne 19/2. Seznámila s návrhem             
na prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 15/3/2021 v rámci celé univerzity. Sdělila, že              
pokud dojde k prodloužení tohoto termínu, budou se měnit i termíny pro přijímací podmínky.              
Informovala o aktuálním počtu přihlášených k dnešnímu dni a přislíbila poskytnout statistiku            
přihlášek po prodloužení. Dále předala informace o novém harmonogramu přijímacího řízení, k            
průběhu TSP nebo o návrhu na elektronické rozesílání výsledků PŘ, ke kterému se PrF staví               
odmítavě, a to vzhledem k platnému VŠ zákonu, který tento způsob nedovoluje. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 

Pozn. ke dni 3.3.2021: prodloužení nebylo nakonec realizováno.  

 

 



4. Stipendijní opatření - studijní proděkani 

Proděkanka Jurníková s proděkanem Šilhánem zapracovali všechny připomínky z minulého          
zasedání a předložili k projednání nový návrh opatření. Proděkan Šilhán diskutoval mimo jiné             
úpravu studijního programu na podporu internacionalizace pro studenty doktorských studijních          
programů dalších studijních programů pro doktorandy. Děkan poděkoval za zpracování s tím,            
že diskuse k opatření bude uzavřena na dalším zasedání. 

Závěr: Kolegium našlo shodu v jednotlivých bodech, děkan požádal proděkana Šilhána o            
zapracování připomínek a předložení finální verze na první březnové zasedání.  

5. Aktualizace výroční zprávy - doc. Radvan 

Proděkan předložil souhrnný přehled hlavních aktivit vedení fakulty pro pedagogickou oblast,           
která je součástí výroční zprávy za rok 2020. Dokument byl přijat bez připomínek a proděkan               
Radvan poděkoval studijním proděkanům za dodané informace. 

Závěr: Kolegium vzalo předloženou aktualizaci části výroční zprávy na vědomí. 

6. Online předměty - doc. Sehnálek 

Proděkan představil návrhy z kateder, které obdržel k výzvě z RMU ke stanovení min. 9               
předmětů, které budou vytvořeny pro on-line výuku. Zároveň proděkan připravil metodiku tvorby            
online kurzů. V následné rozpravě kolegium diskutovalo možnosti jak inovace stávajících           
předmětů, tak vytvoření předmětů nových a jejich zařazení do výuky. 

Kolegium stanovilo tyto prioritní kurzy: 

- Ochrana osobních údajů 

- Kybernetická bezpečnost 

- Úvod do soukromého práva 

- Teorie práva 

- Akademické psaní 

- Plagiarismus 

- Dějiny ústavního vývoje a ochrany lidských práv 

  

  



Závěr: Děkan požádal proděkana Sehnálka o oslovení navrhovatelů s upřesňujícími          
zadávacími podmínkami. K problematice se kolegium vrátí na dalším zasedání. 

7. Různé 

7.1. Proděkan Sehnálek  

7.1.1. Podal krátkou zprávu z porady proděkanů k harmonogramu pro jarní semestr 2021. 

7.1.2. Informoval o jednání s vrcholnými představiteli ČAK. Předmětem jednání, jehož se            
zúčastnil též prod. Koukal, byla užší spolupráce obou institucí v oblasti reformy magisterského             
studijního programu, praxí a společných projektů pro veřejnost. 

7. 2. Proděkan Radvan 

Poskytl odkazy na nahrané rozhovory z Katedry dějin státu a práva. Požádal členy kolegia o               
případné připomínky během aktuálního dne, dále bude považovat videa za odsouhlasená.  

7. 3. Tajemnice fakulty 

Sdělila, že v průběhu týdne obdrží informace k rozpočtu. Rozpočet na r. 2021 připraví k               
projednání na nejbližší kolegium tj. 8. 3. a po jeho odsouhlasení bude návrh rozpočtu a zpráva o                 
hospodaření předložena ke schválení akademickému senátu. 

  

Děkan poděkoval za spolupráci. 

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 

V Brně dne 22. února 2021 
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