
Zápis č. 12/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 21. 2. 2022

Přítomni:

děkan: doc. Škop (do 10.00 h), tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: prof. Fryšták (online), doc.
Sehnálek, doc. Šilhán, dr. Jurníková, doc. Koukal

Host: doc. Mrkývka

Omluveni: prod. Radvan, dr. Vyhnánek

21. 2. 2022
Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Reakreditace DSP – příprava (prod. Šilhán)
3. Vnější hodnocení (stav příprav; prod. Fryšták)
4. Sexuální obtěžování – koordinátor
5. Bc. program MPO (prod. Sehnálek)
6. CŽV - mikrocertifikáty
7. Různé

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

1.1. V úvodu děkan sdělil, že jarní semestr AR 2021/2022 začínáme více optimisticky, podle
univerzitního semaforu univerzita přešla od 21. 2. 2022 do zeleného režimu. Výuka ve všech
studijních programech byla zahájena dle harmonogramu a probíhá v pořádku dle nastavených
pravidel.

1.2. Děkan informoval, že schválený dokument „Principy reformy magisterského studijního
programu Právo a právní věda na Právnické fakultě MU“ bude v průběhu března zaslán k
projednání vrcholným orgánům fakulty, a to VR PrF MU a AS PrF MU, bude také poskytnut
vedoucím kateder/ústavů a projednán na nejbližší PVK. Projednání dokumentu na programové
radě přislíbil zajistit garant mgr. programu doc. Mrkývka. Proděkan Koukal avizoval předat k
dispozici finálně odsouhlasenou verzi dokumentu. Na příštím zasedání se k problematice
kolegium děkana vrátí, aby projednalo důležité body jako harmonogram a garantství doc.
Kotáska.
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2. Reakreditace DSP – příprava (prod. Šilhán)

Děkan informoval o proběhlé schůzce s prof. Rabušicem a krátce seznámil s hlavními body
setkání. Uvedl, že z jednání vyplynula ze strany prof. Rabušice pro reakreditaci doktorských
studijních programů na PrF podpora směřování a pozitivní stanovisko k počtu doktorských
programů. V následné diskusi zazněla od členů kolegia vyjádření ke způsobu a využití nástrojů
při přechodu studentů nejstarších programů do nových. Kolegium také hovořilo k otázce
nehabilitovaných školitelů a nutnosti záruky odpovědnými orgány jako je OR a VR. Děkan zmínil
provázanost s hodnocením vědy, jejím prokazováním a vlastním hodnotícím systémem.

Proděkan Sehnálek s proděkanem Šilhánem prodiskutovali otázku správného nastavení
studijních plánů pro kombinované a prezenční studium.

3. Vnější hodnocení (stav příprav; prod. Fryšták)

Proděkan Fryšták předložil zprávu „Vnitřní hodnocení VaV a Ph.D. – stav ke dni 18. 2. 2022“,
kterou krátce okomentoval. V úvodu hovořil o provedení analýzy publikační činnosti za účelem
kontroly střetu zájmů ve vědecké spolupráci. Dále předal informaci o dalších krocích v navázání
spolupráce s vybranými zahraničními hodnotiteli a podal informaci z proběhlé schůzky
tajemníků k internímu hodnocení. Informoval o vyzvání k započetí prací na řešení Ph.D. části a
proděkan Šilhán informaci doplnil, že přípravné práce již započaly. V posledním bodu zprávy
proděkan Fryšták poukázal na vícenáklady a požádal tajemnici fakulty o zajištění financování.

Proděkan Fryšták sdělil že mezinárodní hodnotící panel proběhne na PrF v termínu neděle
(příjezd) – středa (odjezd po hodnocení) 18. – 21. 9. 2022.

4. Sexuální obtěžování – koordinátor

Děkan požádal přítomné o jmenné návrhy na pozici fakultní/ho koordinátorky/koordinátora pro
případy sexuálního obtěžování. Vybrané osobě bude poskytnuto v rámci univerzity profesní
zaškolení, tak aby byla připravena kompetentně komunikovat a pomoci studentům a
zaměstnancům v případě zmíněného typu problémů. Děkan dále uvedl, že termínově bude
třeba návrh předat na rektorát do 28. 2. 2022 a návrh rovněž předem prodiskutovat se SKAS
PrF. Kolegium vyslovilo podporu záměru a shodlo se na návrhu vhodné osoby. Děkan přislíbil
dále projednat a informovat kolegium o výsledku.

5. Bc. program MPO (prod. Sehnálek)

Proděkan Sehnálek sdělil, že záměr na vytvoření distančního studijního programu
Mezinárodněprávní obchodní studia kolegium rámcově diskutovalo a schválilo na minulém
zasedání. Členky a členové kolegia se seznámili s návrhem koncepce projektu v bodovém
zpracování, který zpracovala řešitelka projektu prof. Rozehnalová.

Závěr: Kolegium vyjádřilo podporu návrhu koncepce distančního programu Mezinárodněprávní
obchodní studia s plánovanou garantkou programu prof. Rozehnalovou. Dále vyjádřilo podporu
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jeho akreditaci v distanční formě.

6. CŽV – mikrocertifikáty (prod. Sehnálek)

Proděkan Sehnálek podal informaci z proběhlé schůzky proděkanů pro CŽV, která se mimo jiné
zabývala úvahami nad nabídkou kratších vzdělávacích kurzů – mikrodiplomů, certifikátů na
fakultách v blízké budoucnosti. Poskytl kolegiu pro informaci studii, která nabízí shrnující
problematiku teorie a praxe mikrodiplomů, zabývá se jejich definicí, důvodem užívání a
zajišťováním kvality zmíněných kurzů. Proděkan požádal členy kolegia o promyšlení a zvážení
možností. V následné diskusi zazněly důležité podněty a připomínky. Proděkanka Jurníková
přislíbila prod. Sehnálkovi poskytnout návrh na předměty z magisterského studijního programu.

V 10 hodin děkan odešel do výuky a pověřil vedením zasedání proděkanku Jurníkovou.

7. Různé

7.1. Proděkanka Jurníková

7.1.1. Prodiskutovala a připravila obsazení promocí PrF dne 28. března 2022.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo doplněný rozpis. Schválený dokument bude předán na studijní
oddělení paní Markové.

7.1.2. Předložila žádost vedoucího KOP doc. Kotáska na externí spolupráci Havel & partners
pro jarní semestr 2022 v souvislosti s výukou předmětu „Klinika práva veřejných zakázek“.

Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo.

7.1.3. Projednala možnosti obsazení imatrikulací, které jsou naplánovány na 6. května 2022 v
aule PrF a přislíbila zaslat detaily slavnostní akce.

7.2. Děkan

Před odchodem poskytl k diskusi informaci o obnoveném konání Sjezdu českých právníků.
Akce proběhne 5. 5. 2022 od 9 hodin ve Velké aule Karolina v Praze. Děkan informoval o
osobní účasti a nabídl možnost i ostatním členům kolegia.

7.3. Proděkan Sehnálek

Vyjádřil poděkování studentské ombudsmance paní Anně Blechové. Informoval, že
ombudsmanka vykonává funkci velmi dobře a studenti opakovaně vyjadřují svou spokojenost s
její pomocí.
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Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 21. února 2022
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