
Zápis č. 18/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 5. 2022 - mimořádné zasedání

Přítomni:

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

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

Host: doc. Mrkývka (příchod později), prof. Ronovská

Omluveni: prof. Fryšták, doc. Šilhán

2. 5. 2022
Program mimořádného zasedání:

1. Změny SP
2. Různé

1. Změny studijního plánu - kolegium, prof. Ronovská

Děkan přivítal přítomné na mimořádném zasedání kolegia děkana, které svolal v návaznosti na
zasedání kolegia děkana dne 25. 4. 2022, k návrhu na změnu studijního plánu, konkrétně
redukci rozsahu výuky v předmětu Pracovní právo II, kde je původní rozsah 2/2 nově navrhován
v rozsahu 2/1. Proděkanka Jurníková v úvodu zrekapitulovala výsledky schůzky, které se
zúčastnili také doc. Mrkývka a prof. Ronovská. Informovala, že se zúčastněné strany dohodly
na změnách, které proděkanka předložila na dubnovém zasedání. Prof. Ronovská poskytla
členkám a členům kolegia detailní upřesnění návrhu. Proděkanka Jurníková sdělila, že
navržená změna není v rozporu s akreditací magisterského studijního programu.

Profesorka Ronovská ve svém vstupu poděkovala za pozvání na zasedání kolegia. K dodaným
materiálům uvedla, že jako vedoucí katedry, která výuku zajišťuje, považuje za vhodné setrvat
na návrhu snížit výuku předmětu Pracovní právo II na rozsah 2/1, který byl dohodnut jako
kompromisní řešení s proděkankou Jurníkovou a garantem magisterského studijního programu
Právo a právní věda doc. Mrkývkou. Návrh představuje snížení výukové zátěže již v podzimním
semestru 2022. Uvedla, že ke změně by mělo dojít v souvislosti se započetím výuky Závazky II.
V rámci výuky Obecné části občanského práva i Závazků I a Závazků II je ve zvýšeném
rozsahu pokryta materie, která se týká i otázek pracovního práva, kdy se jde v kurzu
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občanského práva více do detailu. Sdělila, že je zde třeba si rovněž uvědomit, že studentům
přibyl předmět Závazky II v rozsahu 2/2 a souborná zkouška z předmětu Závazky I a Závazky II.
Uvedla také, že jde v neposlední řadě o vyšší syntézu výuky soukromého práva, která je chtěna
ze strany vedení i studentů, a o kapacitu vyučujících na katedře, kapacitu budovy atd. Doplnila
dále, že pokud nemáme studenty (i vyučující) přetížit, je snížení výukové zátěže v rámci PP II
akceptovatelným řešením a toto vše bude třeba při konečném rozhodnutí zvážit. Informovala,
že 3. 5. proběhne katedrová schůze, na které budou zmíněné změny podrobně prodiskutovány.

V diskusi se členky a členové kolegia vyjádřili k předloženému návrhu. Proděkan Koukal
podpořil návrh a hovořil, že se redukci předmětu při zachování stejného objemu látky v
budoucnu nevyhneme a dále zmínil, že nyní je ideální příležitosti zavést e-learning do výuky.
Proděkan Sehnálek otevřel otázku reálného počtu studentů, kteří se přednášek přímo účastní, a
to ať už prezenčně, nebo online formou. Vyslovil se pro snížení zátěže akademiků redukcí počtu
nepovinné výuky (přednášek) přednahráním jejich části s tím, že ty přednášky, které se
uskuteční prezenčně, budou zaměřeny na věci, které se mění, či jsou nadstavbou. Zdůraznil
naopak význam povinné prezenční (seminární) výuky a vyslovil se pro její rozvoj dovednostním
směrem s tím, že právě oblast občanského práva a práva pracovního tuto možnost vhodně
nabízí. Změny rozsahu seminární výuky by proto měly být navázány na komplexní úpravy
metod výuky. Proděkan Radvan diskutoval mimo jiné otázku současných studentů a dodržení
jejich očekávání, dále zapojení kolegů z KOP do výuky nebo vytíženost na KObčP.

Proděkanka Jurníková komentovala program seminární výuky pod garancí prof. Hůrky, sdělila,
že Závazky I a II jsou vyhovující a uvedla, že snížení 2/2 na 2/1 profil absolventa nezmění.
Hovořila o formě dovednostních seminářů, což vidí jako rozumný kompromis. Uvedla, že velká
část studentů si jako státnicový předmět volí Pracovní právo a u státnicového předmětu je nutné
dodržet rozsah předmětu, kde je prostor pro vytvoření inovativních předmětů. Proděkanka
Jurníková přislíbila zajistit společné setkání s garantem programu a s vyučujícími pracovního
práva, společně se podívat a zvážit PVP, proděkanka je připravena se domluvit na přípravě a
otevření dovednostních předmětů. Zároveň případně pohovořit o realizaci moot courtů, které by
pro specializaci byly přínosem. Proděkanka hovořila ke vzniku výběrových skupin studentů, z
kterých se vybírají doktorandi, dále obecně o dobré zkušenosti práce s motivovanými studenty v
seminářích. Tento přístup označila jako mezistupeň, o kterém hovoří reforma magisterského
studia.

Většina členů kolegia se k doplněnému návrhu proděkanky Jurníkové vyjádřila souhlasně.

Závěr: Kolegium změnu schválilo s doplněním:

● vytvořit intenzivnější seminární skupiny, které by měly výuku 12 hodin za semestr, a to již
od následujícího semestru,

● postupně se vracet k PVP z oboru pracovního práva, včetně dovednostních kurzů a
kurzů spojených s tzv. moot-courty,

● vytvořit strom oboru a rozvíjení pracovního práva, pomocí jasného spojení povinných a
povinně volitelných (včetně dovednostních) předmětů,
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● umožnit studentům se v oboru pracovního práva profilovat,
● sdělit jasně a srozumitelně změny studentům,
● sdělit jasně a srozumitelně změny členům KObčP spojovaným s pracovním právem.

Kolegium i vedoucí katedry KObčP zdůrazňují, že cílem změn není poškodit obor pracovního
práva, který je stabilní součástí studijního programu.

Děkan požádal prof. Ronovskou o úvodní přednesení návrhu na změnu i na senátě PrF MU.

2. Různé

2.1. Děkan

2.1.1. Seznámil s programovými body zasedání AS PrF MU dne 9. 5. 2022.

2.1.2. Prodiskutoval témata na projednání na PVK dne 2. 5. 2022.

2.1.3. Přednesl návrh o změnu SP v předmětu Právní informatika, nově rozsah 0/1, ukončení
zápočtem (důraz by byl kladen na odpovědníky, při výuce budou využívány tzv. tutoriály, tedy
předtočené instrukce k využívání právních informačních systémů), pro semestr Jaro 2023.

Závěr: Kolegium návrh na změnu odsouhlasilo bez připomínek.

2.1.4. Požádal rozšíření skupinové adresy kolegia děkana o doc. Mrkývku, a to z důvodu
rychlejší komunikace.

2.2. Proděkan Radvan

Informoval, že RMU zveřejnila pravidla pro podávání žádostí na finanční podporu fakultních akcí
(tábory, aktivity, kroužky). Uvedl, že by připravil žádost o finanční podporu ve výši 10 tis. Kč pro
Noc s Andersenem.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo.

2.3. Tajemnice

Podala zprávu o kontrole převádění výsledků do RIV, které provedla Mgr. Georgala. Zmínila, že
do RIVu nebylo přeneseno průměrně 200–300 výstupů za rok, což je číslo velmi vysoké.
Vedoucí knihovny výstupy do RIVu dodatečně přenesla a doplnila neúplné, za což jí náleží
poděkování.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu
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V Brně dne 2. 5. 2022
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