
Zápis č. 5/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 1. 11. 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

1. 11. 2021
Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Akreditace DSP (doc. Šilhán)
3. Prověření stipendií DSP (doc. Šilhán)
4. Pomocné vědecké síly kateder (prod. Jurníková)
5. Různé

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

1.1. Proděkanka Jurníková v úvodu svého vstupu informovala, že došlo k výraznému nárůstu
pozitivně testovaných studentů a uvedla, že nemocných studentů dále přibývá. Otevřela otázku
konání slavnostní imatrikulace studentů PrF, která je plánována 8/11/21 a požádala kolegium o
zvážení pořádání akce za této nepříznivé, zhoršující se situace. Doplnila, že Krizový výbor MU,
který zasedal 27/10/21, konání imatrikulací nedoporučil. Kolegium se shodlo, že za současné
epidemické situace a na základě doporučení Krizového výboru konání imatrikulací ruší a fakulta
nabídne studentům náhradní termín. Proděkanka Jurníková přislíbila, že o zrušení slavnostní
akce bude co nejdříve informovat studenty dopisem.

Dále proděkanka uvedla, že od 1/11/21 jsou studenti povinni nosit ochranu dýchacích cest
(respirátory) vždy a všude, pro neočkované pedagogy platí nařízení nosit respirátor i ve výuce.
Proděkanka uvedla, že univerzita připravuje schéma žlutého režimu univerzitního semaforu a
informovala o plánované schůzce studijních proděkanů dne 5/11/21, která by měla přinést
podrobnější informace. Kolegium následně diskutovalo o vhodném modelu nastavení výuky a
přijetí takových opatření, která by i přes zhoršující se situaci umožňovala zachovat prezenční
výuku, zvláště u studentů prvního a třetího semestru, u kterých probíhá výuka v homogenních
skupinách. Kolegium diskutovalo otázku možných forem výuky do konce podzimního semestru
a konstatovalo, že u vyšších ročníků je výuka připravena přejít do online režimu. Kolegium se
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bude na dalším zasedání zabývat režimem blížícího se zkouškového období. Tajemnice v
závěru shrnula, že do pátku 5/11 se fakulta bude držet nastaveného režimu a přistoupí ke
změně, pokud se změní barva univerzitního semaforu. Proděkan Sehnálek připraví na další
kolegium pokyn pro zkouškové období.

Závěr: Kolegium vzalo zprávu k aktuálnímu stavu na vědomí. Vzhledem ke zhoršující se
epidemické situaci kolegium rozhodlo o zrušení podzimních imatrikulací studentů PrF.

1.2. Děkan informoval o záměru zrušení Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení.
Aktuálně probíhají jednání s vedoucími Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení,
Katedry finančního práva a národního hospodářství a Katedry občanského práva, kam bude
převedena výuka a další povinnosti rušené katedry včetně zaměstnanců. Se změnou souvisí
mimo jiné vypsání výběrového řízení na místo docenta/profesora, zajištění převodu studijních
předmětů a napojení do studijního plánu, a to od jarního semestru. Děkan situaci projedná s
členy KPPaSZ osobně. Proděkan Koukal připraví harmonogram.

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.

1.3. Proděkan Sehnálek navázal na předešlé zasedání kolegia a sdělil, že garantce
připravovaného prezenčního bc. studijního programu Veřejná správa, dr. Klikové, předal
harmonogram přípravných prací na akreditačních materiálech. Sdělil, že k dnešnímu dni žádné
vyjádření neobdržel. V následné diskusi zazněl podnět na ustanovení pracovní komise v této
věci, v čele s proděkanem Sehnálkem, která by zajistila urychlení postupu prací vč. změny
garanta připravovaného programu. Této otázce se bude věnovat i další zasedání kolegia
děkana.

2. Akreditace DSP (doc. Šilhán)

Proděkan Šilhán informoval o dalších krocích k reakreditaci PhD programů. Sdělil, že oslovil
všechny zúčastněné strany informačním emailem, založil tým v aplikaci MS Teams, kde
aktuálně probíhá diskuse. V diskusi zaznamenal důležité podněty, které budou předmětem
jednání, které svolal na 9/11/21. Proděkan přislíbil předat závěry z avizované schůzky na dalším
zasedání kolegia děkana.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí, děkan poděkoval za zpracování.

3. Prověření stipendií DSP (doc. Šilhán)

Proděkan Šilhán předložil analýzu vztahu úvazků doktorandů a formy studia
(prezenční/navazující) a s tím souvisejícím nárokem na stipendia, vč. informace o postupu
dalších fakult. Praxe jednotlivých fakult je značně rozdílná, právnická fakulta nijak nevybočuje.
Konkrétní případy se budou řešit individuálně.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí.
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4. Pomocné vědecké síly kateder (prod. Jurníková)

Proděkanka Jurníková uvedla, že otázku stipendií pro tzv. Pomvědy řeší Opatření PrF MU č.
5/2021, článek 6 - stipendijní program pro podporu pomocné vědecké činnosti studentů.
Proděkanka se dále zabývala otázkou, jednak jak zlepšit systém zapojení pomocné vědecké
síly na katedrách, dále jak zvýšit přehlednost, včetně kontroly. Navrhla více zapojit studenty, aby
sami vyplňovali v systému „popis vykonané práce“, za konkrétní období, který by mohl sdílet
navrhovatel stipendia. Proděkanka uvedla, že problematiku otevře i na nejbližší PVK.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí. Téma bude předmětem jednání na následující
PVK.

5. Různé

5.1. Proděkan Fryšták

5.1.1. Předložil ke schválení návrh Směrnice Právnické fakulty MU „Studentská vědecká
odborná činnost (SVOČ), vyhlášení XXIV. ročníku soutěže pro AR 2021/2022.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.

5.1.2. Informoval o záměru uspořádat ve spolupráci s vedoucí knihovny seminář pro PhD
studenty a širokou akademickou veřejnost, který by byl zaměřen na vkládání publikací do RIVu.
Přislíbil, že ze semináře bude pořízena nahrávka.

5.2. Dr. Vyhnánek

Představil některé body listopadového zasedání AS PrF MU. Zmínil mimo jiné projednání
změny Jednacího řádu PrF MU a Statutu PrF MU.

5.3. Děkan

5.3.1. Předložil k projednání žádost na nominaci člena do poradního orgánu rektora – Komise
pro stravovací politiku.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo nominaci dr. Neckáře, písemný návrh rektorovi bude odcházet
prostřednictvím sekretariátu děkana.

5.3.2. Kolegium dodatečně schválilo následující externí vyučující pro podzimní semestr 2021:

·         Katedra finančního práva a národního hospodářství – JUDr. Šilhánek,

·         Katedra mezinárodního a evropského práva – doc. Janků.
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5.3.3. Kolegium neschválilo externí vyučující dr. Sochorovou pro Katedru správní vědy a
správního práva a změnu doporučilo řešit zapojením garanta do výuky.

5.3.4. Představil návrh pozvat mobilní očkovací tým jak pro zaměstnance, tak pro studenty, s
cílem zvýšit počet očkovaných. Návrh byl odsouhlasen.

5.4. Proděkanka Jurníková

Předjednala možnost doplnění 3 „fakultních“ otázek do předmětové ankety. Přislíbila připravit
formulaci otázek na další zasedání.

5.5. Proděkan Sehnálek

5.5.1. Předal zprávu k projektu na zapůjčování techniky pro studenty do výuky. Sdělil, že k
dnešnímu dni neobdržel žádný požadavek a výzvu bude směrem ke studentům opakovat.

5.5.2. Informoval o svolání schůzky ke koncepci nového LLM na 1/11/2021 v 17 hodin v
místnosti 109, a to za účasti zástupců PrF a ESF. Děkan požádal o zprávu z jednání na dalším
zasedání.

5.6. Tajemnice

5.6.1. Předložila otázku nové kalkulace ceny předplatného pro fakultní časopis ČPVP pro rok
2022 a požádala o stanovisko k případnému navýšení ceny.

Závěr: Kolegium se k tématu ještě vrátí. Diskuse bude pokračovat.

5.6.2. Informovala o žádosti studentského spolku ELSA na konání charitativního vánočního
večírku. Kolegium akci z epidemických důvodu neschválilo a doporučilo zrušit všechny
plánované akce tohoto typu.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: Ing. Hrušková
V Brně dne 1. listopadu 2021
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