
Zápis č. 20/2020-2021 ze zasedání kolegia děkana dne 21. 6. 2021

Přítomni:

Tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Radvan, prof. Fryšták, doc. Šilhán, dr. Jurníková

Host:

garant: doc. Mrkývka

Omluveni:

doc. Škop, doc. Koukal, doc. Sehnálek, dr. Vyhnánek

21. 6. 2021

Program:

1.   Mgr. program: stav zkouškového období, plány na podzimní semestr 2021 - doc.
Mrkývka, prod. Jurníková

2.    Směrnice o studiu – prod. Jurníková

3.    Schválení externistů – prod. Radvan, kolegium

4.    Novelizace směrnice o studiu v DSP - prod. Šilhán

5.    Zástup na prázdniny – kolegium

6.    Propagační videa - prod. Radvan

7.    Různé

Vzhledem k nepřítomnosti děkana byl vedením tohoto zasedání pověřen proděkan Radvan.

1. Mgr. program: stav zkouškového období, plány na podzimní semestr 2021 - doc.
Mrkývka, prod. Jurníková

Proděkanka Jurníková podala zprávu k proběhlým státním zkouškám a k aktuálnímu stavu
zkouškového období. Otevřela otázku personálního zabezpečení u státnic a v této souvislosti
zmínila nepříznivou situaci na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení, která
nastala a je vyřešena zástupem. Uvedla, že bližší informace k podzimnímu semestru 2021
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budou sděleny na páteční poradě studijních proděkanů.

2. Směrnice o studiu - prod. Jurníková

Proděkanka Jurníková předložila návrh novelizace směrnice o studiu v bakalářských a
magisterských studijních programech a podala detailní komentář. Následně členky a členové
kolegia společně prošli jednotlivé články včetně přílohy dokumentu a prodiskutovali
připravované změny.

Závěr: Kolegium návrh směrnice projednalo a navrhlo některá doplnění. Finální verze
dokumentu bude zpracována studijními proděkany a předložena ke schválení přímo děkanovi.

3. Schválení externistů - prod. Radvan, kolegium

3.1. Proděkan Radvan předložil ke schválení návrhy na externí učitele pro podzimní semestr
2021, které děkan obdržel od vedoucích kateder/ústavů prostřednictvím personálního oddělení.
Kolegium návrhy projednalo a žádosti na externí pedagogy odsouhlasilo, vyjma žádosti z
katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, která bude ještě dodatečně projednána s
vedoucím katedry.

3.2. Kolegium dále vedlo diskusi nad zabezpečením předmětu Pojistné právo v praxi, kde došlo
k neshodě mezi garantkou předmětu a vedoucí katedry. Kolegium vydalo rozhodnutí pověřit
dočasně garanta programu doc. Mrkývku zabezpečením předmětu, neboť jsou již do výuky
přihlášeni studenti a předmět byl schválen ve studijním plánu.

4. Novelizace směrnice o studiu v doktorských studijních programech - prod. Šilhán

Proděkan Šilhán navázal na diskusi k tomuto bodu viz zápis č. 19 ze dne 7. 6. 2021. Uvedl, že
do návrhu zapracoval všechny podněty a připomínky. V následné rozpravě se otevřela otázka
mimo jiné ohledně titulní strany na disertační práci v cizím jazyce, ale také otázka účinnosti této
směrnice. Proděkan Šilhán požádal kolegium o závěrečné stanovisko k finální verzi dokumentu.
Kolegium návrh odsouhlasilo.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo finální verzi dokumentu a doporučilo děkanovi k podpisu.
Vzhledem k rozsáhlosti úprav doporučilo vydat směrnici o studiu jako nové vydání, ne v
novelizovaném znění.

5. Zástup na prázdniny – kolegium

Děkan prostřednictvím proděkana Radvana předložil časový rozvrh služeb vedení fakulty v
době hlavních prázdnin 2021 a požádal členky a členy kolegia o rozdělení dle svých možností.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo služby viz tabulka:

2



28. 6. – 2. 7. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

5. 7. – 9. 7.
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

(JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.)

12. 7. – 16. 7. doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

19. 7. – 23. 7. prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

26. 7. –  30. 7.
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

(JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.)

2. 8. –  6. 8. doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

9. 8. – 13. 8.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D

(JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.)

16. 8. – 20. 8. doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

23. 8. – 27. 8.
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

(doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D

30. 8. – 3. 9.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

(doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.)
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6. Propagační videa – prod. Radvan

Proděkan Radvan krátce informoval o zahájení přípravných prací na tomto projektu.

7. Různé

7.1. Děkan

Předal elektronicky informaci a seznámil s výsledky proběhlého setkání s děkanem ESF MU.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 21. 6.  2021
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