
Zápis č. 3/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 10. 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

4. 10. 2021

Program:

1. Informace z kolegia rektora
2. Bilance hospodaření PrF
3. Koncepce CŽV
4. Externisté
5. MUNI Scientist 2021
6. Nominace do modulu + hodnocení podle Metodiky 17+
7. Propagační publikace PrF
8. Různé

1. Informace z kolegia rektora

Děkan poskytl materiály z rozšířeného zasedání kolegia rektora, které se konalo 21. 9. 2021.

V úvodu seznámil se závěry z průzkumu k přijímacímu řízení do AR 2021/2022, kdy
prostřednictvím vyplnění dotazníku byli osloveni uchazeči o bakalářské i magisterské studium
na MU. Poznatky z průzkumu označil za cenné a otevřel debatu k propagaci bc. a mgr.
studijních programů na fakultě.

V další části děkan otevřel otázku reakreditace doktorských studijních programů na PrF. Hovořil
o zahájení procesu s garanty studijních programů, vedoucími kateder a celou akademickou
obcí. Zmínil úvahy o radikálním snížení počtu doktorských programů až na třetinový počet.
Informoval také o plánované schůzce k této problematice, která proběhne ve středu 6/10. Uvedl,
že reakreditaci DSP se kolegium bude věnovat pravidelně na každém zasedání, a to až do
ukončení procesu.



2. Bilance hospodaření PrF

Tajemnice předložila souhrnný přehled stavu rozpočtu PrF za období 1-8/2021 v členění dle
účtů a stav okomentovala. Sdělila, že hospodaření je vyrovnané, srovnatelné s minulým rokem.
Uvedla, že bychom měli dosáhnout stanoveného hospodářského výsledku. Upozornila, že v
bilanci hospodaření za celoživotní vzdělávání jsou poslední zdroje za LL.M., otázkou bude další
vývoj.

Proděkan Šilhán vznesl dotaz k výši a čerpání stipendijního fondu. Tajemnice společně s
proděkankou Jurníkovou rámcově seznámily s čerpáním a uvedly, že se fond v aktuálním roce
čerpá v nižší míře, což je způsobeno především omezením cestování studentů. Proděkanka
Jurníková přislíbila poskytnout detailní přehled a statistiku na příštím zasedání.

Tajemnice vyzvala řešitele interních rozvojových projektů, aby zkontrolovali jejich plnění a
čerpání rozpočtů.

Závěr: Kolegium bere zprávu hospodaření na vědomí.

3. Koncepce CŽV

Kolegium diskutovalo o stavu a rozvoji programů celoživotního vzdělávání na MU. Děkan
komentoval výsledky průzkumu CŽV, který poskytl srovnání MU s dalšími univerzitami ČR v této
oblasti.

Proděkan Sehnálek předal kladnou zpětnou vazbu od studentů běžících programů LL.M. Dále
seznámil s návrhem koncepce programů LL.M. pro další období a informoval o nabídce nových
programů z Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva a z Ústavu práva a
technologií. Ve svém vstupu zmínil nezájem pedagogů o účast ve výuce domácích kurzů, a to z
více důvodů. V diskusi zazněly podněty na reformu programů LL.M.

Tajemnice se vyjádřila k financování nových programů a přislíbila zjistit další možnosti v rámci
MU. Děkan uvedl, že se problematice programů LL.M. bude kolegium detailněji věnovat na
některém z dalších zasedání.

Kolegium se shodlo, že:

a) nežádoucí je praxe, kdy pedagog přednáší pro komerční subjekt, aniž by v daný den čerpal
dovolenou,

b) považuje za vhodné a loajální, aby pedagog, který přednáší pro komerční subjekt, stejnou
přednášku nabídnul také jako kurz CŽV.

Kolegium dále diskutovalo možnost přesunu činností v rámci CŽV, a to především výuky v LL.M.
programech, mezi standardní náplň práce pedagogů.
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Závěr: Kolegium vyslovilo zájem o celkovou reformu LL.M., detailněji se bude problematice
věnovat na dalším zasedání.

4. Externisté

Děkan předal žádost na schválení externího vyučujícího pro podzimní semestr AR 2021/2022
od doc. Polčáka, vedoucího Ústavu práva a technologií, pro doc. Harvánka v předmětu BVV14K
Teorie a metoda práva ICT.

Závěr: Kolegium doporučilo děkanovi žádost odsouhlasit.

5. MUNI Scientist 2021

Proděkan Fryšták předložil k odsouhlasení nominace na ocenění MUNI Scientist 2021,
jmenovitě dr. Štěpáníkovou, doc. Kotáska a dr. Myšku, včetně odůvodnění.

Závěr: Kolegium si váží pracovních, vědeckých i pedagogických výkonů všech navržených,
nominace odsouhlasilo a požádalo proděkana Fryštáka o postoupení Odboru výzkumu RMU.
Vyhlášení a udělení ocenění proběhne na závěrečné konferenci GAMU, která se uskuteční 22.
listopadu 2021.

6. Nominace do Modulu + hodnocení podle Metodiky 17+

Proděkan Fryšták předložil návrhy nominací fakulty na 3 tzv. bibliometrizované a 7 tzv.
nebibliometrizovaných výsledků ze seznamu zaslaného RMU. Nominace v obou skupinách
zároveň obsahují náhradníky s pořadím pro případ, že by některá ze zbývajících fakult a ústavů
MU nominovala menší počet děl. Proděkan sdělil, že uvedené návrhy z obou skupin výsledků
jsou vybrané Radou pro RIV. Proděkan Radvan požádal o dodatečné prověření nominací u
mezinárodních týmů.

Závěr: Kolegium nominace podmínečně odsouhlasilo, konečné stanovisko bude po doplnění
informace.

7. Propagační publikace PrF

Proděkan Fryšták předložil návrh na vydání propagační publikace o budově PrF při příležitosti
90 let od zahájení první výuky. Představil autory, dílčí témata a uvedl záměr vydat publikaci v
české i anglické verzi. Sdělil, že by publikace sestávala více z archivních a současných
fotografií než z textů.

Závěr: Kolegium poděkovalo za zpracování záměru, koncepci odsouhlasilo bez připomínek a
vyslovilo se k zahájení příprav i realizaci.
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8. Různé

8.1. Tajemnice

Informovala o záměru fakulty zapůjčovat studentům výpočetní techniku jako tablety, notebooky
a sluchátka. Uvedla, že fakulta je připravena projekt spustit ihned po inventuře a požádala
proděkana Sehnálka o předání informace studentům.

8.2. Děkan

8.2.1. Prodiskutoval nejbližší termín zasedání AS PrF MU včetně podkladů.

8.2.2. Shrnul témata příštího zasedání kolegia děkana dne 18. 10. 2021 – informace k
magisterskému studiu, informace k reakreditaci doktorského studia, přehled čerpání stipendií,
publikace doktorandů mimo RIV.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 4. října 2021
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