
Zápis č. 15/2020-2021 ze zasedání kolegia děkana dne 12. 4. 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. Ing. Marek (manažer Open Access MUNI), Mgr. Georgala, dr. Myška

12. 4. 2021
Program:

1.    Diskuse k mgr. studijnímu programu – doc. Mrkývka, kolegium
2.    Úprava předmětů společného základu bc. programů – prod. Sehnálek
3.    Roadshow OpenScience - Mgr. Ing. Marek, prod. Fryšták, Mgr. Georgala, dr.  Myška
4.    Strategie fakulty – děkan, kolegium
5.    Souhrnná informace o publikačních výstupech / strategie vědy – děkan, kolegium
6.    PVK - děkan
7.    Různé

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

Kolegium společně s garantem diskutovalo:
-    vztah mezi učitelem a studentem,
- pojetí seminární výuky v návaznosti na přednášku, s doporučením otevřít toto téma i na
PVK,
-    výuku teoretického základu u prvních ročníků,
-    zkušenosti ze zahraničních univerzit,
-    veřejné právo a vhodnost zařazování mimořádných přednášek od odborníků z praxe,
-    propojení kateder a předmětů teorie práva a státovědy,
-    garantství povinných předmětů.

Závěr: Děkan poděkoval všem přítomným za příspěvky a doc. Mrkývkovi za účast na zasedání.

2. Úprava předmětů společného základu bc. programů – doc. Sehnálek

Proděkan předložil návrh na úpravu a na úvod uvedl, že změnu navrhuje dr. Kliková, primárně
pro program Veřejná správa, ale projeví se též v dalších programech. Jde o změnu v průchodu
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studijním plánem u předmětů společného základu, která není změnou podstatnou. Přítomným
upřesnil, že podstata změny spočívá:

- v zařazení nového předmětu, který by byl obsahově výchozím předmětem pro ostatní
procesní předměty. Jednalo by se o předmět Základy procesního práva. Návrh předmětu
vytvořil, předložil a bude garantovat doc. Lavický. Předmět by byl zařazen do 3. semestru a
nahradil by předmět Základy správního práva procesního I. Tj. nezměnila by se výuková zátěž
pro tento semestr a neměnily by se ani kredity.

- V návazném zrušení předmětu Základy správního práva procesního I., který by byl sloučen s
předmětem Základy správního práva procesního II. Sloučením předmětu vznikne předmět nově
pojmenovaný Správní právo procesní pro veřejnou správu. Ten bude vyučován ve 4. semestru.
Dojde k navýšení výuky z 10 na 20 hodin, ale při stejné kreditové zátěži (7kr.). Proděkan zmínil,
že osobně považuje zvýšení přímé výuky za dobrý krok, počet kreditů přitom poskytuje
dostatečnou rezervu na to, aby změna nebyla problematická.

Smyslem této změny je dle dr. Klikové narovnat nelogičnost rozdělení do dvou semestrů přesto,
že se jedná o stejnou materii, pouze v předmětu I. je vyučována první část a v předmětu II.
druhá část.

Garanti bakalářských studijních programů se změnou vyslovili souhlas.

Následně členové kolegia diskutovali předložený návrh na úpravu předmětů společného
základu bc. programů a zazněly mimo jiné také otázky týkající se učebních pomůcek,
vytíženosti pedagogů nebo otázka vhodného počtu studentů v seminární skupině.

Závěr: Kolegium návrh úpravy projednalo a doporučilo prodiskutovat předloženou úpravu za
účasti vedoucího katedry doc. Lavického na zasedání dne 26/4/21.

3. Roadshow OpenScience - Mgr. Ing. Jiří Marek, prod. Fryšták, Mgr. Georgala, dr. Myška

Děkan přivítal pozvané hosty. Mgr. Marek, Open Science manažer MUNI, poděkoval za
zprostředkování společného setkání s vedením PrF MU a možnost představit běžící kampaň k
tématu Open Science. V úvodu prezentace seznámil s hlavními tématy roadshow.

A)   Aktuální stav podpory Open Science na MUNI

Mgr. Marek hovořil o aktuálním rozvoji Open Science (dále OS) na MUNI v letech 2020-2022,
seznámil s řešitelským týmem, představil OS v číslech a aktuálním stavem podpory OS jako OA
podpora, podpora dat a komunikace.

B)   Strategie Open Science MUNI 2022-2028 – stav a harmonogram schvalování

Představil základní parametry strategie, její působnost v letech 2022-2028 a strukturu strategie
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(2 samostatné dokumenty) strategický dokument a akční plán. Seznámil s harmonogramem
přípravy strategie pro tento rok po měsících a s 5 principy strategie/akčního plánu. Podrobněji
zmínil cílové skupiny opatření AP, praktické dopady Strategie/AP a také cíle strategie.

V závěru svého vstupu uvedl, že dalším krokem Roadshow Strategie OS je setkání s
akademickou obcí PrF a navrhl termín 4/5/2021 od 13-15 hodin. Finále roadshow je pak
plánováno na 9/6, kdy by měl proběhnout 2. celouniverzitní workshop Open Science.

Závěr: V diskusi zazněly podněty k představenému modelu a k setkání s akademickou obcí.
Děkan požádal o vyjádření k termínu pro setkání s akademickou obcí a termín 4/5/2021 byl
vzájemně odsouhlasen. Kontaktní osobou pro tuto akci bude za PrF MU doc. Radvan, proděkan
pro zahraniční a vnější vztahy. Obě strany vyjádřily poděkování za prezentaci a podnětnou
diskusi.

4. Strategie fakulty – děkan

Děkan hovořil o záměru zpracovat strategii rozvoje fakulty formou uceleného dokumentu, který
bude obsahovat důležité realizované strategické aktivity za uplynulé 2 roky a strategii na
následující dvouleté období. Požádal proděkany o zpracování dílčích částí dokumentu
uložených na sdíleném disku V.

Závěr: Kolegium prodiskutovalo záměr a problematice se bude vedení věnovat i na dalším
zasedání.

5. Souhrnná informace o publikačních výstupech / strategie vědy

Děkan v úvodu poděkoval Mgr. Georgale za předložení výsledků v souhrnném dokumentu
„Srovnání ve vykazování výsledků s příznakem Jsc a Jimp, C, B a D za období 2016-2019,
právnických fakult ČR (Brno, Olomouc, Praha)“ a tyto výsledky krátce shrnul.

Ve druhé části hovořil ke konceptu „Integrovaná koncepce podpory vědeckých výstupů na PrF
MU“. Smyslem vytvořeného dokumentu by mělo být nastavit priority a nástroje k dosažení
žádoucích publikačních a projektových výstupů. V diskusi zazněly příspěvky, které se týkaly
mimo jiné změny bodového hodnocení za výstupy, vhodné motivace, role vedoucích kateder v
personální politice v této věci, aj.

Závěr: Kolegium se usneslo, že se k projednávání vrátí na příštím zasedání. Do konce
následujícího týdne projedná detailně hlavní body také pracovní skupina tvořená děkanem,
proděkanem Fryštákem, proděkanem Koukalem a proděkanem Šilhánem.

6. PVK – děkan

Děkan prodiskutoval s přítomnými body programu blížící se porady vedoucích kateder/ústavů,
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která proběhne dne 20/4/21 ve 12 hodin, opět v online režimu. Program se bude zabývat
systémem povinně volitelných předmětů, systémem přednášek a seminářů, otázkami kreditové
zátěže, státních závěrečných zkoušek, zazní informace o strategii vědy.

7. Různé

7.1. Děkan

Předložil proděkanem Šilhánem vytvořený návrh dokumentu „Memorandum o spolupráci“ mezi
PrF MU a NS v Brně a informoval o schůzce s místopředsedou NS JUDr. Petrem Šukem, která
se týkala nastavení budoucí spolupráce, kterou inicioval proděkan Šilhán, který se jí také
zúčastnil.

7.2. Proděkanka Jurníková

Informovala, že od 3/5 budou zahájeny obhajoby bakalářských a diplomových prací a požádala
o spolupráci s technickým zajištěním. Předpokládá, že budou souběžně pracovat až 4 zkušební
komise v hybridním modelu. Tajemnice potvrdila, že na tuto variantu je fakulta technicky
vybavena. Proděkanka dále předala průběžnou informaci o počtech přihlášených studentů do
Nmgr. studia (140) s tím, že přihlašování ještě není ukončeno. Stále je v řešení způsob
provedení TOZ.

7.3. Proděkan Sehnálek

Informoval o zjištění, že v několika předmětech studijních programů, které jsou dotčeny
procesem (re)akreditace, byly zjištěny nedostatky v údajích v kartě předmětu. Problematicky
byly vyplněny údaje o povinné studijní literatuře, která v některých případech až trojnásobně
překračovala svým rozsahem studijní zátěž v předmětu vyjádřenou v kreditech. Identifikoval
proto předměty, v jejichž případě byly nedostatky natolik zásadní, že by z pohledu kontroly ve
vazbě na (re)akreditaci mohly být problémem a oslovil garanty studijních programů dotčených
(re)akreditací, aby tyto předměty rovněž zhodnotili a návazně dohodli s dotčenými garanty
předmětů nápravu.

Proděkanka Jurníková doplnila, že problém vzniká, když se uvádí celá publikace a ve
skutečnosti je potřeba jen určitý počet stránek. Upozornila na skutečnost, že v kartách je
uvedeno něco jiného než v interaktivních osnovách. Přislíbila problematiku otevřít na PVK a
také dát k dispozici garantům návodný dokument na správné vyplňování karet předmětů.

Děkan poděkoval všem přítomným za spolupráci.

Schválil: doc. Škop

4



Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 12. 4. 2021
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