
Zápis č. 19/2020-2021 ze zasedání kolegia děkana dne 7. 6. 2021

Přítomni:

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

omluven: doc. Mrkývka

7. 6. 2021

Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Podmínky přijímacího řízení
3. Publikace zařazené do WoS
4. Směrnice o studiu v DSP
5. Různé

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

Děkan podal informaci k dotazníku určenému pro sběr dat k reformě magisterského studijního
programu.

2. Podmínky přijímacího řízení

Proděkanka Jurníková předložila aktualizovaný dokument „Přijímací řízení pro akademický rok
2022/2023“ a navázala na rozpravu ze zasedání kolegia děkana dne 31. 5. 2021. Komentovala
podmínky pro přijetí ke studiu u všech studijních programů a návrhy bonifikací uchazečů za
různé soutěže a olympiády. Kolegium návrh dokumentu „Podmínky přijímacího řízení
2022/2023“ prodiskutovalo a odsouhlasilo bez bonifikace uchazečů pro všechny studijní
programy.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo předložený dokument „Podmínky pro přijetí ke studiu od
akademického roku 2022/2023“. Dokument bude téhož dne postoupen dr. Jurníkovou AS PrF
MU k projednání na jeho následujícím zasedání.

3. Publikace zařazené ve WoS
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Děkan poděkoval proděkanu Fryštákovi za zaslání tabulky vědeckých a hodnocených publikací
dle metodiky M17+ a požádal ho, ve shodě s kolegiem, o postoupení tohoto přehledu
nakladatelství MUNI do hodnocení ve WoS. Děkan sdělil, že vkládání publikací do WoS je
průběžné a bude možné publikace doplňovat.

V další části členové kolegia diskutovali o činnosti a struktuře ediční rady a zazněly mimo jiné
podněty na zvážení personálních změn. Dále zazněl návrh, aby v radě byly zastoupeny
všechny právní obory. Otevřela se problematika stanovení podmínek pro zasílání publikací do
WoS nebo otázka výběru nezávislého recenzenta. Cílem bude zlepšení fungování ediční rady
tak, aby do WoS byly zasílány pouze publikace odpovídající nastaveným podmínkám.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo finální seznam publikací a děkan požádal proděkana Fryštáka o
postoupení seznamu nakladatelství MUNI.

4. Směrnice o studiu v DSP

Proděkan Šilhán předložil novelu směrnice o studiu v doktorských studijních programech č.
4/2020.

Ve svém vstupu upozornil na 2 změny, a to jednak na vyjasnění vztahu výzkumného zaměření a
názvu v článku č. 6 a dále na doplnění odstavce v článku 7, který odkazuje na přílohu
stanovující formální náležitosti disertační práce. Proděkan sdělil, že obsah přílohy i její zařazení
jsou projednány s předsedy oborových rad. Kolegium v následné diskusi návrh novelizace
prodiskutovalo a odsouhlasilo. Proděkan Šilhán uvedl, že účinnost přílohy bude od 1. března
2022 a poděkoval členům kolegia za spolupráci.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo návrh na novelizaci směrnice o studiu v DSP. Proděkan Šilhán
předloží dokument v odsouhlasené verzi děkanovi k podpisu.

5. Různé

5.1. Děkan

5.1.1. Provedl rekapitulaci materiálů, které budou během dnešního odpoledne odeslány na
pravidelné zasedání AS PrF MU, které se uskuteční 14/6/21 od 15 hodin.

5.1.2. Avizoval nepřítomnost na zasedání KD dne 21/6/21, požádal proděkana Radvana o
zástup a zrekapituloval důležité body k projednání na tomto zasedání.

5.1.3. Kolegium odsouhlasilo zrušení PVK, která se měla konat 15/6/21. Informační email všem
vedoucím bude zaslán ze sekretariátu děkana.

5.1.4. Informoval o uskutečnění a termínu online setkání pro úspěšné uchazeče o studium,
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které se uskuteční za účasti zástupců vedení fakulty a studentů v místnosti 109 dne 9/6/2021 v
15.00 hodin. Sdělil, že akce bude nahrávána.

5.2. Proděkan Šilhán

Otevřel otázku čerpání finančních prostředků na internacionalizaci v doktorském studiu.
Požádal v této věci o spolupráci a případné podněty i ostatní členy kolegia. Tajemnice
doporučila využít volné prostředky na online zahraniční kurzy.

5.3. Proděkan Sehnálek

5.3.1. Informoval o proběhlé schůzce ze dne 3/6/2021 zaměřené na interní projekty a interní
vzdělávání. Seznámil přítomné se zahájením přípravných prací jako sestavením vhodných
kurzů a diskutoval také otázku technického dovybavení pro výukové účely. Tajemnice
proděkana Sehnálka požádala o poskytnutí informace o plánovaném počtu a rozsahu kurzů, a
to kvůli požadavkům na organizaci. Proděkan Sehnálek připomenul prosbu o pořízení nahrávací
techniky, zajištění prostor pro nahrávání a dále o zajištění servisu pro akademiky při nahrávání
on-line materiálů.

5.3.2. Informoval o obdržení nabídky na spolupráci z PrF z Univerzity v Utrechtu.

5.4. Tajemnice fakulty

5.4.1. Předala informaci z Rady pro IT, kde se diskutovalo na téma prioritizace úkolů/požadavků
pro IS na následující období a poskytla seznam úkolů k vyjádření. Členové kolegia seznam
prošli a možnosti preference nevyužili. Bude zaslán nový podnět na vytvoření komplexní
aplikace pro schvalování témat závěrečných prací.

5.4.2. Vznesla dotaz na využívání databáze Codexis a uvedla, že poskytovatel navrhuje změnu
smlouvy spojenou s násobným navýšením částky za poskytnutí licence. Využívání licence bude
ještě prodiskutováno s dr. Haraštou, garantem výuky právní informatiky. Informace budou
podány na následujícím kolegiu.

V této souvislosti podal doc. Šilhán podnět na dokoupení modulu Beck online Plus. Tato
databáze není poskytovatelem určena pro akademické použití, doposud nebyla stanovena
cena.

5.5. Proděkan Radvan

Otevřel otázku konání konference Dny práva 2021. Kolegium se shodlo, že za současných
nepředvídatelných epidemických podmínek není konání konference možné. Dále proděkan
vznesl dotaz na možnost konání plesu v roce 2022. Kolegium možnost nevyloučilo, ale bude
záležet na epidemické situaci.
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Děkan poděkoval za spolupráci.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 7. června 2021
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