
Zápis č. 22/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 6. 2022

Přítomni:

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

doc. Šilhán, doc. Radvan

Host: doc. Mrkývka

Omluveni: dr. Jurníková, doc. Koukal, dr. Vyhnánek

20. 6. 2022
Program:

1.   Mgr. studium (doc. Mrkývka)

2. Návrhy na nové PVP (prod. Jurníková)

3.   Reakreditace DSP – příprava (doc. Šilhán)

4.   Různé

Děkan přivítal přítomné na závěrečném zasedání jarního semestru 2021-2022.

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

1.1. Zabezpečení podzimního semestru na PrF

Děkan otevřel otázku organizace výuky v podzimním semestru AR 2022-2023. Uvedl, že
semináře i zkoušky budou probíhat prezenčně, formu zkoušení určí garant předmětu. Z
důvodu dodržování akreditačních podmínek je nutné a vhodné zpřísnění podmínek. Je žádoucí,
aby všechny zkoušky probíhaly na fakultě, a to bez ohledu, zda jsou písemné či ne, ev. s
využitím PC učeben. Proděkan Sehnálek potvrdil, že se současným technickým vybavením je to
možné zajistit. Kolegium se usneslo, že formu zkoušky určí garant studijního předmětu, bez
možnosti distanční formy jak u magisterských, tak i bakalářských studijních programů. Důvodem
pro rozhodnutí jsou akreditační požadavky. Co se týká přednášek děkan sdělil, že přednášky
budou automaticky streamované, jestliže garant předmětu nepožaduje streamování, sdělí tyto
informace před zahájením semestru jak studentům, tak IT podpoře. Zvolená forma bude
nastavena po celý semestr. Kolegium diskutovalo také nad přednáškami u kombinovaného
studia, zvláště nad zavedením povinné účasti. Pro nadcházející semestr tuto povinnost
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kolegium nestanovilo, budou dále pokračovat jednání v rámci stanovené koncepce.
Konzultační hodiny budou nastaveny jako dosud, prezenčně v rozsahu minimálně 1 hodiny za
týden, s možností v daný čas uskutečnit též konzultaci distančně přes MS Teams. Proděkan
Sehnálek požádal vedení o zvážení, zda by referentky studijního oddělení mohly poskytovat
video konzultace studentům přes MS Teams, a to jako vstřícný krok směrem ke studentům.
Kolegium podnět na online konzultace odsouhlasilo.

Závěr: Kolegium schválilo výše uvedené podmínky organizace podzimního semestru a děkan
požádal studijní proděkany o přípravu semestru viz výše.

1.2. Požadavky na externí spolupracovníky pro podzimní semestr 2022

Prostřednictvím personálního oddělení byly kolegiu předloženy požadavky z jednotlivých
kateder/ústavů. Kolegium požadavky prodiskutovalo.

Závěr: Kolegium schvaluje předložené návrhy z jednotlivých kateder s tím, že žádá doc.
Křepelku o aktualizaci/úpravu požadavků z KMEP dle aktuálního roku a doc. Kosaře o záruku,
že dr. Vikarská zvládne garantovat navržené předměty v souběhu s realizací a rozsahem
zapojení do projektu GAČR.

2. Návrhy na nové PVP (prod. Jurníková)

Proděkanka Jurníková připravila návrhy PVP s komentářem.

1. Úvod do soukromého práva – prof. Ronovská

Jedná se o předmět určený výhradně pro studenty 1. semestru, kdy předmět vychází z aktivity
KObčP a bude realizován ve formě blokové výuky.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo.

2. Mezinárodní seminář práva EU – doc. Křepelka a dr. Vincze

Předmět je podpořen v rámci projektu a bude realizován ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou.
Zařazení bude na základě dohody pod KMEP.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo. Vyslovilo doporučení na změnu názvu semináře. Název by
měl více odpovídat spíše dovednostnímu obsahu semináře, aby nebyl pro studenty zavádějící.

3. Úvod do studia práva – dr. Vikarská a dr. Štěpáníková

Proděkanka Jurníková předložila k vyjádření návrh na nový PVP, který je určen pro studenty 1.
semestru. Vychází z předchozí aktivity dr. Vikarské a dr. Štěpáníkové. V minulém AR se
uskutečnila akce pro studenty 1. semestru se stejným názvem, která měla velkou odezvu mezi
studenty, nyní by měla podobu předmětu. Počítá se se zapojením studentů (za přípravu osnovy
kurzu by obdrželi stipendium). Kolegium návrh projednalo a požádalo o upřesnění a doplnění
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návrhu.

Závěr: Kolegium návrh zatím neodsouhlasilo, požádalo o podrobnější informace o personálním
zabezpečení předmětu, dále informaci, zda probíhá koordinace s předmětem „Úvod do
soukromého práva“ a informaci o kreditech. Po doplnění proběhne hlasování formou per rollam.

4. Klinika antidiskriminačního práva – dr. Vikarská

Proděkanka Jurníková předložila k vyjádření návrh na obnovení výuky výše uvedeného
předmětu a zařazení do studijního plánu. Předmět se naposledy vyučoval v roce 2017. Kancelář
VOP požádala dopisem PrF o možné obnovení spolupráce. Kolegium podpořilo obnovení
tohoto předmětu ze dvou důvodů:

● v dobré víře, že se změnou garanta bude předmět pro studenty atraktivnější (předmět
byl kolegiem zrušen z důvodu nízkého zájmu studentů),

● nabídka klinik stále není dostatečná a toto je příležitost, jak po covidu praktickou výuku
podpořit.

Závěr: Kolegium návrh na obnovení kliniky odsouhlasilo.

3. Reakreditace DSP – příprava (prod. Šilhán)

Děkan informoval o probíhajícím hlasování členů VR PrF MU formou per rollam, které bude
ukončeno 22. června 2022. Po schválení VR by měly být akreditační materiály předloženy RVH
MU.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí.

4. Různé

4.1. Děkan

4.1.1. Navázal na minulé zasedání KD, kde byl proděkan Fryšták požádán, aby pro účely
bonifikace dodal informace týkající se započítávání sborníků ve WoS nebo Scopus do
univerzitních indikátorů. Proděkan v předložené zprávě upřesnil, že sborníky ve WoS nebo
Scopus se do indikátorů nepočítají. Kolegium se shodlo, že v rámci fakulty budou tyto výstupy
zohledňovány.

4.1.2. Informoval o schématu a postupech při řešení nahlášeného sexuálního obtěžování na
MU/fakultě. Každý podnět tohoto typu musí být neprodleně předán vždy některému z fakultních
koordinátorů (dr. Dobešová a dr. Vomáčka).

4.1.3. Předal podklady a komentář z červnového zasedání kolegia rektora.
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4.1.4. Zmínil záměr a přípravy na společné setkání děkanů tuzemských právnických fakult, které
by se mělo uskutečnit v podzimním termínu t. r.

4.1.5. Připomněl termín hodnocení KCPP dne 27/6 od 13 hodin.

4.2. Proděkan Radvan

4.2.1. Seznámil s nabídkou na využívání placených služeb portálu VysokeSkoly.cz a sdělil, že
nadále naše fakulta neplánuje služby využívat.

4.2.2. Předal informaci o konání mezinárodního setkání NAN Network v Brně v červnu 2023.
Požádal kolegium o odsouhlasení spolupráce, která by zahrnovala poskytnutí učeben a
administrativní podporu ze zahraničního oddělení pod vedením Mgr. Redrupové. Detaily akce
budou upřesněny.

Závěr: Kolegium zmíněnou podporu akce odsouhlasilo.

4.3. Proděkan Fryšták

4.3.1. Předložil zprávu k možného zapojení PrF MU do OP JAK.

4.3.2. Vznesl dotaz týkající dotisku učebnic po ukončení spolupráce s Nakladatelstvím Leges a
s tím souvisejícím ukončením prodeje knih na fakultě. Tajemnice mu odpověděla, že dotisky se
budou dále vydávat, distribuce bude probíhat prostřednictvím e-shopu, s možností si
vyzvednout učebnici na fakultě. Uvedla, že na začátku roku probíhají ve vestibulu školy různé
burzy a stánkový prodej učebnic.

4.3.3. Předložil pro seznámení výzvu k podávání návrhů kandidátů/kandidátek na udělení Ceny
předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
za rok 2022.

4.4. Proděkan Šilhán

Vznesl dotaz k možnostem využívání fakultní kavárny. Tajemnice informovala, že v kavárně nyní
probíhá skenování studijních spisů v rámci celouniverzitního projektu „Digitalizace studijních
spisů“. Na podzim je plánováno prostory využít jako zázemí pro konference, případně pro
potřeby kateder na větší schůze či setkání.

4.5. Doc. Mrkývka

4.5.1. Vznesl dotaz k prostorám bufetu v přízemí budovy. Tajemnice sdělila, že bufet si fakulta
převzala od menzy. Je plánovaná rekonstrukce na kanceláře a bytovou jednotku. V průběhu
rekonstrukce stropů ve 4. NP budou rekonstruované prostory bufetu sloužit jako zázemí pro
dotčené katedry.
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4.5.2. Předal informace o záměru novelizovat zákon o VŠ s tím, že je nutné tomuto procesu
věnovat pozornost a zapojit zástupce v LRV.

4.6. Tajemnice

Informovala o ukončení nájmu nebytových prostor knihkupectví k 30. 6. 2022 na žádost Leges,
s.r.o. O ukončení nájmu požádal provozovatel pro ztrátovost provozu a zanedbatelné prodeje v
podobě ÚZ.

Děkan poděkoval kolegiu za spolupráci v průběhu celého semestru a popřál pěkné prázdniny.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu

V Brně dne 20. 6. 2022
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