
Zápis č. 15/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 4. 2022 (mimořádné zasedání)

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

doc. Šilhán, dr. Jurníková, doc. Radvan

Host: doc. Mrkývka

Omluveni: doc. Koukal, dr. Vyhnánek

4. 4. 2022
Program:

1. Studijní záležitosti
2. Různé

1. Studijní záležitosti

Děkan přivítal členky a členy kolegia na mimořádném zasedání. Seznámil s jediným bodem
programu - zvláštním přijímacím řízením pro Ukrajince pro AR 2022/2023 v souvislosti s válkou
na Ukrajině.

Proděkanka Jurníková předložila předběžný návrh přijímacího řízení obsahující vyhlašované
studijní programy, předpokládané počty studentů a podmínky pro přijetí ke studiu. Sdělila, že
termín pro podávání přihlášek byl stanoven od 15. 4. do 31. 5. 2022. Uvedla, že nutností je
dodržet schvalovací proces, pouze jsou zkrácené lhůty. Uchazeči mohou dokládat vzdělání i
čestným prohlášením. Podmínky přijímacího řízení musí schválit AS PrF MU a vzhledem k
časovému limitu doporučila se před plánovaným zasedáním 11. 4. sejít a prodiskutovat návrh se
zástupci obou komor senátu. Seznámila s plánem procesu přijímání a péče o ukrajinské
uchazeče, a to od obdržení přihlášky až po studium na naší fakultě. Uvedla, že po obdržení
přihlášky uchazeče převezme Centrum jazykového vzdělávání, nabídne mu intenzivní jazykový
kurz českého jazyka, který bude navštěvovat až do září. Bude následovat rozřazovací test a
studenti s dostačující znalostí češtiny zahájí studium v daném studijním programu, studenti s
úrovní nižší budou v jazykovém kurzu pokračovat. Jazykové kurzy budou hrazeny z finančních
zdrojů RMU. Sdělila, že přijímací řízení bude probíhat v pravidelných intervalech do naplnění
kapacity. Průběžně budou přijatí studenti zapsáni do studia a dostanou stipendia. Plánuje se, že
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každý student bude mít svého asistenta z řad našich současných studentů, který s ním bude
pracovat, provede ho po fakultě i studiem, bude s ním mluvit česky aj. Děkan zmínil, že
nezbytnou podmínkou pro splnění podmínek je skutečnost, že uchazeč má v pasu štítek
dočasné ochrany na území ČR. Tuto informaci je třeba uchazečům dát jasně vědět ve všech
zveřejněných materiálech a zprávách. Studenti, kteří mají štítek dočasné ochrany v jiném státě,
nebudou splňovat podmínky pro přijetí. Proděkanka doplnila, že na některých VŠ nadále běží
řádné přijímací řízení pro studium v AR 2022/2023 a ukrajinští studenti stále mají možnost se
na těchto školách ke studiu přihlašovat. Proděkan Sehnálek diskutoval možnost studia z
nabídky CŽV, student by v tomto případě mohl u nás studovat zřejmě na vlastní náklady, neměl
by ale statut studenta ani nárok na stipendium. Tajemnice uvedla, že obdržela pokyn, že fakulta
má odpouštět všechny poplatky. Proděkanka dále informovala, že po domluvě s doc. Skulovou
by se dal otevřít pro ukrajinské studenty i navazující magisterský studijní program Veřejná
správa, pro ty, co již mají bakalářský titul.

Doc. Mrkývka navrhl zvážit možnosti individuální pomoci, konzultací a aktivizaci našich
vyučujících, a to i těch ochotných a zkušených, hovořících rusky, kteří již na PrF nepracují.
Děkan zmínil i možnost aktivizovat smlouvy o spolupráci s veřejnými institucemi, které by také
mohly pomoci.

Dále proděkanka Jurníková seznámila přítomné, s ohledem na kapacitní možnosti fakulty, s
návrhem předpokládaného počtu studentů, kterým můžeme nabídnout přijetí.

V další části seznámila s návrhem podmínek pro přijetí ke studiu pro:

-magisterský studijní program Právo a právní věda a bakalářské studijní programy,

-navazující magisterský studijní program Veřejná správa.

V závěrečné rozpravě kolegium podiskutovalo mimo jiné potřebné dokumenty, možnosti
náhrady čestnými prohlášeními, způsob a formu komunikace navenek, ať již na fakultním webu
nebo webu pro ukrajinské uprchlíky. Děkan zmínil, že zítra tj. 5. 4. proběhne kolegium rektora,
na kterém by měl získat aktuální informace v této věci.

Proděkanka uvedla, že přijímací komise pro řádné PŘ proběhne 5. 5. a budeme mít jasnější
představu o celkovém počtu přijímaných studentů pro AR 2022/2023.

Závěr: Děkan poděkoval proděkance Jurníkové za předložený návrh. Kolegium po proběhlé
diskusi odsouhlasilo návrh na zvláštní PŘ podle speciálního zákona o pomoci Ukrajině. Dále
děkan požádal proděkanku o přímé zaslání odsouhlaseného dokumentu předsedovi senátu
ještě během dnešního dne. Přislíbil oslovit předsedy komor AS PrF MU a domluvit společné
setkání v této věci.
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2. Různé

2.1. Děkan

2.1.1. Předložil ke schválení žádost doc. Mrkývky o změnu výuky externího spolupracovníka dr.
Halíře v souvislosti s přesunem předmětů oboru sociálního zabezpečení pod Katedru finančního
práva a národního hospodářství.

Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo.

2.1.2. Prodiskutoval body na zítřejší PVK.

2.1.3. Informoval o proběhlé schůzce, na které ho dr. Ruban seznámil s novou koncepcí
bakalářského studijního programu Obchodněprávní studia. Sdělil, že nový program bude
vyžadovat reakreditaci a bude také zapotřebí změnit kredity předmětů tak, aby počet kreditů
odpovídal reálné studijní zátěži. Změny budou probíhat za spolupráce garantů předmětů,
garantů programů a vedoucích kateder. Realizační proces by měl být zahájen příští rok.

2.1.4. Hovořil o změnách podmínek v nadcházejícím zkouškovém období a požádal proděkana
Sehnálka o přípravu pokynu pro zkoušení jak pro povinné, tak i pro povinně volitelné předměty,
a to pro všechny studijní programy v návaznosti na profil absolventa.

2.1.5. Podal informaci ze společné schůzky děkanů týkající se otázky financování vědy, která se
uskutečnila v pátek 1. dubna 2022 na PrF. Sdělil, že všichni zúčastnění se stanoviskem
souhlasili a zhodnotil jednání jako úspěšné. Uvedl také termín 12. 4., kdy je naplánována
porada proděkanů, která bude v nastaveném postupu vedoucím ke změně kritérií pokračovat.

2.2. Proděkan Fryšták

2.2.1. Předal výzvu z předsednictví GA na nominaci členky pro humanitní a společenské vědy v
termínu do 2. 5. 2022. V rozpravě zazněly návrhy a proděkan Fryšták byl požádán o projednání
i zpětnou informaci.

2.2.2. Informoval o podpisu memoranda o spolupráci mezi PrF MU a PČR – Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, sdělil termín 26. 4., kdy proběhne první náborová
přednáška.

Závěr: Děkan uzavření memoranda ocenil a vyslovil poděkování.

2.3. Proděkan Sehnálek

V souvislosti s klesajícím trendem počtu uchazečů o celoživotní vzdělávání, který patrně bude
dále zvýrazněn současnou ekonomickou situací, otevřel diskusi nad možností financování
studia, kdy by se po vzoru ze zahraničních univerzit propojila nabídka vzdělávání s nabídkou
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financování ze strany bank. Současná výše poplatků za toto vzdělávání totiž není vysoká
vzhledem k tomu, co fakulta nabízí, přesto ale může představovat velkou zátěž a tedy i bariéru
pro případné uchazeče. Právě náklady na studium jsou jedním z hlavních důvodů
nedostatečného naplnění této formy vzdělávání. K této věci zazněly spíše odmítavé názory,
mimo jiné i z důvodu, že u nás není zaveden funkční systém na vymáhání pohledávek. Zazněl
také podnět na odpuštění školného za semestr v případě vynikajících studijních výsledků.
Děkan společně s tajemnicí uvedli, že podněty promyslí.

2.4. Proděkan Šilhán

Informoval, že v DSP dojde s velkou pravděpodobností k prolomení limitu počtu doktorandů u
nehabilitovaného školitele, konkrétně navýšení z 1 na 2 studenty. Bude ještě upřesňovat.

2.5. Proděkanka Jurníková

Sdělila, že studentům skončil termín pro odevzdání diplomových prací a uvedla, že byl
odevzdán vysoký počet - celkem 220 prací.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu

V Brně dne 4. 4. 2022
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