
Zápis č. 11/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 7. 2. 2022

Přítomni:

doc. Škop, Ing. Přikrylová, dr. Jurníková, prof. Fryšták (online), doc. Radvan, doc. Sehnálek
(online), doc. Koukal

Host: doc. Mrkývka

Omluveni: doc. Šilhán, dr. Vyhnánek

7. 2. 2022

Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

2. Akreditace DSP (prod. Šilhán)

3. Vyhodnocení Evaluace MU (kolegium)

4. LLM v právu ICT (prod. Sehnálek)

5. Vědecká rada – fungování „přípravného řízení“ (prod. Fryšták)

6. Poplatky spojené se studiem (tajemnice)

7. Různé

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

Děkan hovořil k zajištění výuky v jarním semestru 2022. Prod. Jurníková informovala, že krizový
štáb na jednání dne 3/2/2022 rozhodl, že univerzitní semafor zůstává i pro začátek jarního
semestru ve žlutém režimu, z formálního hlediska zůstane prakticky stejný, pouze bude v oblasti
výuky upraven tak, že nově nebude stanovena povinnost studentů dokládat ONT pro účast na
výuce/vstup do budov. Proděkanka uvedla, že společně s proděkanem Sehnálkem připraví k
vydání aktualizaci pokynu č. 9/2021, který souhrnně stanoví podmínky ve všech studijních
programech uskutečňovaných na fakultě. Dále proděkanka informovala o proběhlých lednových
SZZk a s předběžnými výsledky vyjádřila spokojenost. Předpokládá, že promoce by měly
proběhnout ve standardním režimu.
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Závěr: Proděkanka Jurníková ve spolupráci s prod. Sehnálkem přislíbili připravit aktualizaci
pokynu k zajištění výuky v jarním semestru akademického roku 2022/2023.

2. Akreditace DSP (prod. Šilhán)

Jelikož proděkan nebyl přítomen, děkan se pouze krátce vyjádřil k odevzdávání podkladů k
akreditaci a seznámil se změnou, kdy program „Civilní právo“ bude připravovat doc. Kotásek, ne
doc. Lavický.

3. Vyhodnocení Evaluace MU (kolegium)

Děkan komentoval evaluační rozhovory. Zhodnotil výsledek jednání za dobrý a poděkoval všem
za spolupráci. Dále předal aktuální informaci o dostupnosti podkladů k zahraniční evaluaci a
proděkana Fryštáka požádal o zjištění podrobností. Děkan komentoval některé body jednání a
mimo jiné také hovořil k problematice souběhu pracovních úvazků, což vede v některých
případech k nižšímu odvádění výkonů na fakultě, nedodržování lhůt, nepublikování aj.
Kolegium se shodlo na nutnosti prodiskutovat a řešit tuto otázku s vedoucími kateder při
plánované evaluaci kateder/ústavů. Prod. Koukal přislíbil připravit podklady a harmonogram s
termíny evaluačních rozhovorů na fakultě. Jako vhodný termín se jevil návrh po zasedání
kolegia děkana, se zahájením ve 13 hodin.

4. LLM v právu ICT (prod. Sehnálek)

Děkan v návaznosti na schválení reformovaného programu LLM v právu informačních a
komunikačních technologií Vědeckou radou na jejím únorovém zasedání požádal proděkana
Sehnálka, aby koordinoval činnost oddělení pro CDV a ředitele pro programy LLM , a to za
účelem zajištění dalších kroků nutných pro realizaci tohoto programu. Zajistit je vhodné nové
normativní prostředí a smlouvy s účastníky vzdělávání. Dále pak ve spolupráci s tajemnicí
fakulty přípravu kalkulací. Proděkan Sehnálek sdělil, že zmíněné procesy byly iniciovány
bezprostředně po schválení změn programu Vědeckou radou, jsou tedy již v běhu.

Závěr: Děkan požádal proděkana Sehnálka o zajištění kroků nutných pro realizaci programu
LLM v právu informačních a komunikačních technologií na PrF.

5. Vědecká rada – fungování „přípravného řízení“ (prod. Fryšták)

Děkan požádal proděkana Fryštáka o zavedení tzv. „přípravného řízení“ při jmenovacích
řízeních, kdy by před jednáním VR proběhla předběžná kontrola podkladů, případně schůzka a
prodiskutování s uchazečem. Během přípravného řízení by došlo k vysvětlení nejasností a
upozornění na možné problémy.

Závěr: Děkan požádal prod. Fryštáka o zavedení přípravného řízení při jmenovacích řízeních.
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6. Poplatky spojené se studiem (tajemnice)

Tajemnice předložila návrh na aktualizovaný předpis „Stanovení výše poplatků spojených se
studiem pro akademický rok 2022/2023 a krátce okomentovala.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.

7. Různé

7.1. Děkan

7.1.1. Předložil žádost vedoucího KÚPaP doc. Kosaře na dodatečné schválení nových
externistů se zdůvodněním pokrytí výuky za doc. Kroupu a doc. Molka.

Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo.

7.1.2. Seznámil se záměrem pozvat na další jednání KD ředitele UCT pana Mgr. Makovce.

7.2. Proděkan Sehnálek

Seznámil s informacemi z RMU týkající se alokovaných částek pro projekty NPO A2 - podpora
online a blended výuky a hovořil o fakultních projektech a záměrech, které by bylo možné z
přidělených financí podpořit, konkrétně by mělo jít o vytvoření metodiky výuky v distančních
bakalářských studijních programech; vytvoření designu distančních předmětů programu
Mezinárodněprávní obchodní studia, a to těch, které spadají do jeho jádra; vytvoření
konkrétního obsahu vybraných distančních předmětů tohoto programu; dále vytvoření on-line
studijních opor 3 - 5 doktorských studijních programů stanovených v koordinaci s prod.
Šilhánem. Kolegium vyjádřilo se záměrem souhlas a požádalo prod. Sehnálka o postoupení
dále.

7.3. Tajemnice

7.3.1. Upřesnila podstatu výzvy na projekty PPSŘ a NPO a mimo jiné uvedla, že do 24/2 musí
být projektový záměr připraven a zaslán. Poskytla přehledovou tabulku (do)čerpáním IP 2021 a
plánem finančních prostředků PPSŘ pro rok 2022.

7.3.2. Avizovala v brzké době zahájení procesu hodnocení akademických i neakademických
pracovníků.

7.3.3. Poskytla tabulku mezifakultních předmětů s účastí více než 100 studentů z PrF.

7.4. Proděkan Radvan

7.4.1. Upozornil, že finance na zahraniční kurzy jsou nově zařazeny do sekce

3



Internacionalizace zahraniční soutěže. Sdělil, že finance nejsou přímo na fakultách a bude
nutné si hlídat vyhlášení soutěže mezi fakultami.

7.4.2. Poskytl upozornění z CZS, že britské univerzity nebudou pro výběrové řízení na ak. rok
2022/23 v I. cyklu v nabídce. I přes stále probíhající jednání nejsou v současnosti dojednány
plně garantované výměny studentů. Uvedl, že studenti tuto informaci již obdrželi.

7.5. Proděkan Koukal

Vznesl připomínku k zahraničním výjezdům u studentů DSP a nastavení pravidel stipendií pro
letní školy.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 7. února 2022
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