
Zápis č. 14/2020-2021 ze zasedání kolegia děkana dne 22. 3. 2021

Přítomni:

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

Hosté: doc. Mrkývka, Mgr. Georgala

22. 3. 2021

Program:

1.  Diskuse k mgr. studijnímu programu - doc. Mrkývka, kolegium

2.  Koncepce knihovny - Mgr. Georgala

3.  Strategický záměr - prod. Koukal

4.  Indikátory VaV  - kolegium

5.  Různé

1. Diskuse k mgr. studijnímu programu - doc. Mrkývka, kolegium

Doc. Mrkývka sdělil, že by přibližně 15/4 mělo proběhnout zasedání programové rady studijního
programu Právo a právní věda a společně se studijními proděkany prodiskutoval projednávané
body tohoto zasedání. V další části kolegium vedlo rozpravu o možnosti přípravy studijního
programu zdravotnické či lékařské právo.

Proděkan Koukal informoval o dalším setkání pracovní skupiny ustanovené k reformě
magisterského programu. Seznámil s probíhajícími přípravami dotazníku, který bude sloužit k
oslovení akademických pracovníků, studentů i odborné veřejnosti. Informoval také o návrhu
memoranda s ČAK a uvedl, že druhá strana přislíbila součinnost při definování profilu studia a
profilu absolventa.

Děkan podal krátkou informaci o proběhlé poradě z KTP a přípravě koncepce výuky Teorie
práva, které se v minulých dnech účastnil. Současně informoval o přípravě nového
bakalářského programu v oblasti bezpečnostních studií ve spolupráci s FSS a dalšími fakultami.
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Fakulta by se na programu podílela s tématem kriminalistika. Téma bude projednáno na
Katedře trestního práva prod. Fryštákem, na přípravě se bude podílet dr. Provazník.

V závěru diskuse doc. Mrkývka vyjádřil dva podněty, jednak možnost posílení administrativního
zázemí na oddělení kvality a také podnět na konání společné programové rady.

Závěr: Děkan poděkoval doc. Mrkývkovi za proběhlou diskusi a podněty.

2. Koncepce knihovny – Mgr. Georgala, proděkan Fryšták

Proděkan Fryšták sdělil, že po vzájemné shodě s vedoucí knihovny byla již dříve předložená
koncepce doplněna. Proděkan dále specifikoval, že při doplnění koncepce pracovali s fiktivním
rozpočtem a vycházeli z dat minulého období. Výsledkem je procentuální rozložení rozpočtu
knihovny, a to na skupiny: zahraniční časopisy (46 %), česká akvizice (19 %), zahraniční
akvizice (17 %), české časopisy (15 %), rezervní fond (3 %). Vedoucí knihovny upřesnila, že do
procentuálního rozpočtu byly dány akvizice pouze tištěných věcí, tzn. knihy a časopisy, ne
databáze. Tajemnice uvedla, že pro letošní rok je schválený fakultní rozpočet a knihovně bude
vyčleněna konkrétní částka. Upřesnila, že k rozpočtu pro rok 2022 se vrátíme v průběhu října,
před objednáním zahraničního předplatného i v souvislosti s připravovaným průzkumem
využívání českých a zahraničních časopisů.

V závěru debaty se vedoucí knihovny věnovala otázce ankety pro revizi českých i zahraničních
časopisů a přislíbila zaslat zkušební verzi dotazníku k připomínkám členům kolegia.
Zopakovala, že odsouhlasený dotazník bude směřován na akademickou obec a výsledky
ankety by mohly být známy v průběhu června t. r. Kolegium doporučilo zaslat dotazník druhé
straně v několika výzvách.

Závěr: Strategie knihovny byla vzata na vědomí. Od 1. 4. 2021 bude proveden průzkum
využívání časopisů prostřednictvím připravovaného dotazníku a kolegium bude seznámeno s
výsledky.

3. Strategický záměr - prod. Koukal

Proděkan Koukal předložil k projednání dokument „Plnění strategického záměru Právnické
fakulty MU na léta 2021 – 2023“. Ve svém vstupu se zaměřil podrobně na rok 2021, rozdělený
na jednotlivá čtvrtletí a upřesnil, že další rok bude projednáván později. Prošel s členy kolegia
stanovené strategické cíle rozdělené dle priorit na vzdělávání, věda, výzkum a doktorské
studium, společenská role, personální řízení a rozvoj zaměstnanců, IT podpora a informační
zdroje, správa fakulty a infrastruktura, požádal o případná doplnění a připomínky. Uvedl, že plán
by měl být předkládán k projednání VR PrF MU. K tomuto účelu přislíbil zaslat finální materiál
vedoucímu oddělení VaV a proděkanu Fryštákovi.

Závěr: Kolegium projednalo strategické cíle na rok 2021 a proděkan Koukal přislíbil dokument
předložit k projednání na pravidelné zasedání VR PrF MU.
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4. Indikátory VaV - kolegium

Členové kolegia zahájili diskusi ohledně připravované úpravy indikátorů VaV, jejichž
prostřednictvím jsou na MU rozdělovány prostředky na DKRVO. Fakulta má do 24. 4. předložit
odboru VaV RMU vyjádření k jednotlivým indikátorům, ev. navrhnout úpravy. V rámci debaty
byly stanoveny základní parametry vyjádření, kolegium se diskusi bude věnovat průběžně.
Vyjádření za fakultu poskytne proděkan Fryšták.

5. Různé

5.1. Proděkan Sehnálek

Studijní proděkani předložili k odsouhlasení souhrnnou zprávu „Hodnocení online výuky v
podzimním semestru 2020 na Právnické fakultě“, která byla zpracována společně s garanty
studijních programů pro účely RMU a NAU s termínem pro odeslání do 29/3.

V hodnocení je mimo jiné uvedeno, že on-line výuka v podzimním semestru 2020 proběhla bez
problémů až na dílčí výjimky a v zásadě v kvalitě, která je srovnatelná či vyšší s výukou offline,
profil absolventa není ohrožen. Pozitivní vliv on-line výuky byl zaznamenán v oblasti zapojení
studentů do výuky a také v nabídce studijních materiálů.

Zpráva dále uvádí, že celkově benefity on-line výuky v podzimním semestru 2020 v
krátkodobém i dlouhodobém horizontu převažují nad negativy, s dílčí výhradou distančního
zkoušení. Vedení fakulty proto má zájem zachovat do budoucna a dále rozvíjet ty prvky on-line
výuky, které se osvědčily. Jedná se především individuální konzultace v MS Teams, on-line
semináře pro studenty s ISP, rozsáhlé elektronické studijní materiály a ucelené on-line kurzy.

5.2. Proděkanka Jurníková

5.2.1.Sdělila, že přijímací komise zasedne 6/5/21, ještě bude upřesněno.

5.2.2. Informovala o dokončení aktualizace členů komisí pro SZZk. Připravený seznam za
katedru je rozdělený na část docenti a profesoři a část odborní asistenti. Souhrnný seznam by
měl být předán do konce týdne vedoucímu VaV a v kopii prod. Fryštákovi. V seznamu budou
označeny návrhy na nové členy.

Děkan poděkoval všem přítomným za spolupráci.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 22. 3. 2021
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