
Zápis č. 9/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 10. 1. 2022

Přítomni:

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: dr. Jurníková, prof. Fryšták, doc.
Sehnálek, doc. Šilhán, doc. Radvan, doc. Koukal (od 10.40 h)

Host: doc. Mrkývka

Omluveni: dr. Vyhnánek

10. 1. 2022
Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Akreditace DSP (prod. Šilhán)
3. Otázka katedry PPPSZ (převod předmětů; studijní proděkani)
4. Provoz semestru (zkouškové období; výuka jaro 2022; studijní proděkani)
5. Testování na fakultě (administrativní zabezpečení; tajemnice)
6. Hodnocení vědy (M 17 +): možnosti dalšího postupu (prod. Fryšták)
7. Zaměstnanecký portál (prod. Radvan)
8. Cena rektora (prod. Fryšták)
9. Různé (deklarace; externisté)

Děkan přivítal přítomné na prvním zasedání v novém roce a popřál všem úspěšný rok 2022.

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

Doc. Mrkývka otevřel otázku posílení kontroly u státnicových předmětů, které jsou zajišťované
ze dvou kateder, a to co do obsahu, zajištění kvality a koordinace.

Závěr: Kolegium prodiskutovalo současné nastavení, doporučilo zvýšenou kontrolu ze strany
garanta a studijních proděkanů a usneslo se ponechat kompetence ve stávajícím režimu, tj. na
vedoucích kateder.

2. Akreditace DSP (doc. Šilhán)

Děkan v úvodu informoval o oslovení rektora a prof. Rabušice, zatím bez odpovědi. Zmínil, že
dnes odpoledne (tj. 10.1.) proběhne plánovaná schůzka k reakreditaci DSP. Proděkan Šilhán ve
svém vstupu upozornil na možnou kolizí při souběhu garantů z dobíhajících a nových programů
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a nastínil možnosti řešení.

Děkan dále uvedl, že dnes budou zaslány ke schválení AS PrF MU podmínky pro přijímací
řízení do anglického doktorského programu ICT. Tajemnice se vyjádřila k otázce poplatků za
studium s tím, že oficiálně bude poplatek za cizojazyčné studium stanoven opatřením PrF do
15. 2. 2022 (jakmile MŠMT stanoví základ pro poplatky).

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.

3. Otázka KPPPSZ (převod předmětů; studijní proděkani)

Děkan zopakoval, že KPPPSZ byla zrušena rozhodnutím AS PrF MU na posledním
prosincovém zasedání dne 13/12/2021 a očekáváme potvrzení změny Statutu PrF MU.
Aktuálně se realizuje převod výuky, zaměstnanců a všech souvisejících činností na KFPaNH a
KObčP. Převod předmětů probíhá podle připraveného „harmonogramu převodu“ na dvě výše
zmíněné katedry. Děkan požádal o potvrzení, že byly skutečně řádně převedeny všechny
předměty.

Doc. Mrkývka se vyjádřil, že za magisterský program převod všech povinných předmětů proběhl
a dále zmínil, že povinně volitelné předměty na příští akademický rok projdou výběrem. Sdělil,
že společně s prof. Ronovskou nevidí pro jarní semestr žádný problém. Tajemnice poprosila o
konečnou kontrolu převodu, zvláště studijní proděkany. V souvislosti s nástupem prof. Hůrky
požádala o zaškolení do všech souvisejících agend. Proděkanka Jurníková hovořila o záměru
provedení změny státnicových okruhů.

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.

4. Provoz semestru (zkouškové období; výuka jaro 2022; studijní proděkani)

Děkan informoval, že na základě dosavadních zkušeností bude výuka v jarním semestru
probíhat shodně s pravidly jako v proběhlém podzimním semestru, tedy primárně v prezenční
formě.

Proděkanka Jurníková uvedla, že v pátek 14/1 proběhne porada studijních proděkanů, která se
provozem v jarním semestru bude detailně zabývat. Zmínila, že TSP jsou připravovány v
prezenční formě, stejně tak státnice i obhajoby. Otázkou zůstává epidemická situace, rozšíření
a vývoj varianty omikron. Uvedla, že na všechny varianty situace se připravujeme a studenti
budou mít v případě problému k dispozici různé alternativy.

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. Dále se kolegium shodlo, že v této věci není třeba
vydávat zvláštní pokyn.

5. Testování na fakultě (administrativní zabezpečení; tajemnice)

Tajemnice přítomné seznámila s povinností preventivního testování zaměstnanců na přítomnost
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SARS-COV-2, které bude prováděno 2x týdně prostřednictvím antigenních testů. Fakulta má
zajištěno dostatečné množství samotestů. Povinnost vstupuje dle mimořádného opatření MZČR
v platnost od 17/1/2022. Uvedla, že problematiku testování podrobně popisuje novelizované
opatření PrF MU č. 6/2021, které bude vydáno v nejbližších dnech. Zaměstnancům budou testy
poskytnuty předem, aby se mohli testovat v domácím prostředí, nebo v testovací místnosti,
nikoliv přímo v kancelářích. Výsledek testu pozitivní i negativní bude nutné vložit do aplikace
INET. Uvedla, že se očekává platnost tohoto opatření cca 3 týdny (podle vývoje epidemické
situace) a platí pro všechny zaměstnance, očkované, neočkované i po prodělání nemoci.

Závěr: Kolegium vzalo informace k povinnému testování na vědomí.

6. Hodnocení vědy (M 17 +): možnosti dalšího postupu (prod. Fryšták)

Děkan prodiskutoval aktuální stav a možnosti dalšího postupu. Zmínil, že oslovil děkany
vybraných právnických fakult ve věci společného postupu resp. vyjádření k postupu hodnocení,
ale zatím je bez odpovědí. Jakmile budou další informace, předá je kolegiu.

Proděkan Fryšták sdělil, že pro vnitřní hodnocení vědy bylo vybráno 7 vhodných hodnotitelů a
dle upřesňujících informací z rektorátu, na které se čeká, se konečný počet upraví. Dále sdělil,
že byl stanoven termín hodnotící schůzky.

Závěr: Děkan vyslovil všem zmíněným hodnotitelům poděkování.

7. Zaměstnanecký portál (prod. Radvan)

Proděkan Radvan sdělil, že RMU pracuje na úpravě zaměstnaneckého portálu v nové a
výrazně uživatelsky příjemnější podobě. Součástí těchto aktivit bude i implementace portálu na
PrF. Uvedl, že portál by měl v přehledné podobě sdružovat pro zaměstnance podstatné
informace z prostředí univerzity a fakulty.

Dále proděkan Radvan zdůraznil termín 12/1/22, do kterého má být jmenován fakultní
koordinátor. Jako vhodného kandidáta na koordinátora doporučil proděkana Koukala.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí a nominaci odsouhlasilo. Kolegium se vyslovilo k
záměru skepticky.

8. Cena rektora (prod. Fryšták)

Proděkan Fryšták informoval o vyhlášení soutěže o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro rok
2022. Sdělil, že cena byla letos vyhlášena ve 13 kategoriích a termín pro podání návrhů na
Odbor výzkumu RMU byl stanoven do 31. ledna 2022. V následné diskusi členové kolegia
diskutovali o nominacích a předali podněty i jmenné návrhy. Děkan požádal proděkana Fryštáka
o předání výzvy na nominace také vedoucím kateder/ústavů.

Závěr: Děkan požádal proděkana Fryštáka o předložení finálních nominací na dalším zasedání
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KD.

9. Různé

9.1. Děkan

9.1.1. Děkan předložil žádost vedoucí Katedry trestního práva prof. Kalvodové o dodatečné
schválení externího vyučujícího dr. Mošťáka, pro povinný předmět BT603K Základy soudní
psychiatrie a psychologie se zdůvodněním mimořádné situace jako náhradního vyučujícího.

Závěr: Kolegium dodatečnou žádost od prof. Kalvodové prodiskutovalo a schválilo.

9.1.2. Děkan předložil žádost vedoucí Katedry správního práva a správní vědy doc. Skulové o
dodatečné schválení externího vyučujícího dr. Frýdka pro předmět BVD005K Právní postavení
znalců a právní úprava jejich činnosti se zdůvodněním jako zcela nově převedeného předmětu
na katedru.

Závěr: Kolegium dodatečnou žádost od doc. Skulové prodiskutovalo a schválilo.

9.1.3. Děkan seznámil s žádostí prezidenta Exekutorské komory ČR, Mgr. Mlynarčíka, ve věci
podpory Deklarace za moderní exekuce. Uvedl, že žádost ještě projedná s doc. Lavickým.
Závěr: Kolegium k žádosti nemělo připomínky, nebrání se deklaraci podpořit.

9.2. Proděkan Fryšták

Proděkan předložil kolegiu ke schválení návrh Edičního plánu Právnické fakulty MU na rok
2022, který projednala Ediční rada PrF.

Doc. Mrkývka seznámil se záměrem vytvořit reprint publikace profesora Kalába. Proděkan
Fryšták byl požádán o doplnění informací - vyhodnocení edičního plánu za rok 2021.

Závěr: Kolegium doporučilo děkanovi ediční plán pro rok 2022 ke schválení.

9.3. Proděkanka Jurníková

Proděkanka poskytla data ze schůzky na RMU, která se zabývala studijní neúspěšností a
podala stručný výklad. Mimo jiné komentovala tabulku, která popisuje nejsilnější faktory mající
vliv na předčasné ukončení studia u studentů magisterského studia na PrF, kdy na prvním místě
se objevila „volba jiného více vyhovujícího studia“. Proděkanka uvedla, že výsledky projedná s
garantem studijního programu. Proděkan Sehnálek sdělil faktory, které měly vliv na
neúspěšnost studia na studenty bakalářských programů a uvedl, že výsledky probere společně
s garanty. Dále zmínil připravovanou spolupráci s Cerpekem na kurzu pro vyučující, který by
mohl pomoci neúspěšnost snížit. Proděkanka přislíbila seznámit s daty i vedoucí
kateder/ústavů na únorové poradě.
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9.4. Proděkan Sehnálek

9.4.1. Sdělil, že na únorové PVK požádá vedoucí kateder, aby předložili návrhy kurzů pro
celoživotní vzdělávání.

9.4.2. Navázal na zprávu z minulého zasedání KD, kdy informoval o přípravách nového
předmětu „Klinika spotřebitelského práva“ určeného pro studenty magisterského studia.
Kolegium diskutovalo možné zapojení zástupkyně dTestu Mgr. Markové do výuky v předmětu.
Vzhledem k tomu, že je Mgr. Marková zároveň doktorskou studentkou, požádalo kolegium na
minulém zasedání doc. Sehnálka, aby zajistil stanovisko školitelky a oborové rady k vhodnosti
jejího zapojení do výuky. Proděkan v této věci aktuálně sdělil, že žádost posílal oborové radě i
školitelce studentky, dále jej kontaktovala vedoucí KObčP prof. Ronovská. Proděkan předal
jejich stanoviska. Kolegium se vyjádřilo, že předmět podobného profilu podporuje, jedná se o
propojení teorie a praxe a pro KObčP i fakultu je důležitý. Mgr. Marková má v tomto kurzu
postavení ne studentky, ale představitelky poradny dTest. V diskusi zazněly připomínky ke stavu
klinik po přechodu na katedry a kolegium vyslovilo znepokojení z toho, že katedry tyto předměty
nerozvíjí. V jednotlivých vstupech proto byla zdůrazněna důležitost existence klinik.

Závěr: Kolegium doporučilo proděkanu Sehnálkovi znovu projednat předmět s vedoucí KObčP
a předat stanovisko vedení na dalším lednovém zasedání.

9.5. Tajemnice

Vznesla dotaz k ne/uskutečnění plánované akce České národní banky na PrF MU v březnu t. r.
Proděkan Radvan sdělil, že akce proběhne, ve čtvrtek 13/1 se bude účastnit schůzky se
zástupci z RMU i ČNB a budou upřesněny požadavky na fakultu.

9.6. Proděkan Radvan

Navrhl zrušit „odložený“ termín plesu PrF v r. 2022, především z finančních důvodů. Diskutoval
návrh na konání celofakultní jarní nebo letní akce ve venkovních prostorách fakulty, podobně
jako proběhlé a zdařilé zahájení akademického roku tzv. „Zahajovák.

Závěr: Kolegium návrh podpořilo.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 10. ledna 2022
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