
Zápis č. 14/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 28. 3. 2022

Přítomni:

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: prof. Fryšták, doc. Sehnálek,

doc. Šilhán, doc. Koukal, doc. Radvan, předseda AS PrF MU – dr. Vyhnánek

Omluveni: dr. Jurníková, doc. Mrkývka

28. 3. 2022 (zasedání proběhlo od 8.30-10.15 h)
Program:

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)
2. Rozpočet
3. Reakce na situaci v rozpočtu
4. Různé

1. Mgr. studium

V úvodu děkan upozornil na 2 důležité termíny. Ve čtvrtek 31. 3. proběhne schůzka se studijními
proděkany a na pondělí 4. 4. je naplánováno zasedání kolegia děkana, kde jediným bodem
programu budou studijní záležitosti.

Děkan pohovořil k problematice přijímání ukrajinských studentů, sdělil, že došlé žádosti musí
být řešeny individuálně a konkrétně. Proděkan Radvan uvedl, že zájemci jsou různí, žádají
jednak o možnost studia i zaměstnání a situace žadatelů se s časem mění. Tajemnice vznesla
dotaz, na koho je možné směřovat obdržené žádosti. Děkan uvedl, že žádosti je nutné předávat
proděkanu Radvanovi nebo Mgr. Redrupové, společně žádosti evidují a postupně vyřizují.
Tajemnice seznámila s možností čerpat pro tyto účely finanční podporu z rektorátu, která byla
vytvořena speciálně pro tyto potřeby. Proděkan Radvan zmínil problémy s ubytováním
ukrajinských osob, protože všechny univerzitní kapacity jsou již plné. Proděkan otevřel otázku
ukrajinských studentů, kteří přijeli na Erasmus v podzimním semestru, a vzhledem k invazi se
nevrátili zpět. Upozornil, že není k dispozici pravidlo, jak v těchto případech postupovat a
poprosil děkana o přednesení dotazu na nejbližším zasedání kolegia rektora. Dále proděkan
otevřel problematiku přijímacího řízení ukrajinských studentů a tajemnice upozornila, že v této
věci bude nutná koordinace s vedoucím studijního oddělení Mgr. Pavliňákem. Uvedla
předpoklad, že maximum procesů bude řízeno centrálně z rektorátu. Proděkan Sehnálek hovořil
o štítcích dočasné ochrany, pobytových právech studentů a navázání stipendií. Vyjádřil názor,
že studium bude mít význam u silných bakalářských oborů, ne u magisterského studia. Shrnul,
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že studenti, kteří na fakultu přijedou, budou dočasně přijati a normálně studovat začnou až po
přijímacím řízení. V této souvislosti jmenoval program „free mover“ (vysvětlení - studijní pobyt v
zahraničí je možné uskutečnit jako tzv. free mover, tedy jako student, který vyjede do zahraničí
mimo rámec existujících výměnných/stipendijních programů - na vlastní pěst). Děkan sdělil, že
problematika bude detailněji probrána se studijními proděkany na čtvrteční schůzce a
zakončena v pondělí na kolegiu.

2. Rozpočet

Tajemnice uvedla, že částky pro sestavení rozpočtu obdržela v minulých dnech a přislíbila
připravit podklady co nejdříve tak, aby mohla návrh zaslat prostřednictvím sekretariátu na
zasedání AS v pondělí 11. 4. Poskytla členům kolegia tabulkový přehled a sdělila, že sice
univerzita obdržela více peněz především v DKRVO, ale naší fakulty se navýšení dotklo jen
minimálně. Vysvětlila, že PrF navíc obdržela 3 miliony Kč, což pokryje navýšení mzdových tarifů
od 1. 7. Zdůraznila ale, že v roce 2022 došlo k razantnímu navýšení cen energií i spotřeby,
začíná se projevovat inflace a zdražení provozních nákladů. Tajemnice informovala, že pro
sestavení rozpočtu bude muset použít fondy. Pro řešení nepříznivé finanční situace navrhla
mimo jiné zvážení navýšení poplatků za výuku v programech CŽV. Uvedla také skutečnost, že
fakulta vykázala významný pokles na kooperacích a došlo k poklesu vědeckého výkonu.
Uvedla, že příští rok pravděpodobně nebude určitě rozpočet vyšší, vedení fakulty se bude
muset zamyslet a podniknout zásadní kroky pro zvládnutí vzniklé situace a nepříznivého
výhledu. Informovala, že 3 katedry již letos jdou níže ve výkonnostních příplatcích. Avizovala
omezené množství finančních prostředků na pololetní odměny, ubezpečila, že motivační
odměny budou zachovány. Bude nutné důkladně posoudit nábor nových zaměstnanců a
dostupných zdrojů na jejich financování. Zaměřit se na získání více projektů.

3. Reakce na situaci v rozpočtu

Děkan reagoval na situaci v rozpočtu a zopakoval skutečnost, že rozpočet bude pro tento rok
nižší, komentoval tabulku s výpočty, kterou tajemnice předložila. Sdělil, že z celkového přehledu
vyplynul pokles vědy a upozornil mimo jiné na vysoké výdaje za jazykovou výuku a značné
platby za výuku předmětů z jiných fakult (tzv. kooperace). Uvedl, že ideální by bylo, kdyby
studenti už od podzimního semestru získávali kredity za výuku především na fakultě. Otevřel
diskusi k jazykové výuce a možnostem změny. Sdělil, že problematika bude probírána na
mimořádné schůzce se studijními proděkany. Dále komentoval stav vědy, hovořil k posílení
publikační činnosti, úpravě hodnocení a získávání projektů.

Proděkan Koukal se připojil s komentářem a vyjádřil přesvědčení, že by bylo velmi přínosné
plánování vědy na katedrách, kdy by vedoucí katedry sestavil roční plán výzkumu a publikační
činnosti, měl přehled a jeho plnění kontroloval, navrhnul vytvoření pozice vědeckého tajemníka
na každé katedře. Proděkan Šilhán přislíbil připravit na některé z dalších kolegií možné úpravy
programu specifického výzkumu. Dr. Vyhnánek zmínil, že důležitá je motivace pro řešitele
projektů.
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Děkan poděkoval za účast.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu

V Brně dne 28. března 2022
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