Zápis č. 7/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 7. 4. 2015
Č.j.: MU-IS/34257/2015/223683/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.,
Host: Mgr. Radim Herčík, Ing. Milan Kolka, Ph.D., Bc. Julie Tomaňová
Program:
1. Představení nového kolegia děkana - děkanka
2. Opatření děkana o zastupování – děkanka
3. Organizační řád – děkanka
4. Studijní otázky – proděkanka Jurníková
5. Specifický výzkum – proděkanka Gregorová
6. SVOČ – proděkan Radvan
7. EVAK
8. Různé

ad 1.
Představení nového kolegia děkana
Děkanka představila vedoucím kateder a ústavů nové kolegium děkana a přiblížila rozdělení
oblastí působnosti jednotlivých proděkanů. Proděkani byli jmenováni ke dni 1. 4. 2015.
Dále děkanka informovala o změnách na místech vedoucích kateder a jejich zástupců od 1. 4.
2015: vedoucím katedry finančního práva a národního hospodářství byl jmenován doc. JUDr.
Petr Mrkývka, Ph.D., vedením katedry ústavního práva a politologie je pověřen JUDr. David
Kosař, Ph.D., LLM., a vedením katedry správní vědy a správního práva je pověřena doc.
JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vzhledem ke skončení pracovního poměru vedoucí Ústavu
dovednostní výuky a inovace studia JUDr. Simony Trávníčkové, Ph.D., ke dni 10. 4. 2015
pověřuje děkanka vedením ústavu od 11. 4. 2015 doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc.
ad 2.
Opatření děkana o zastupování
Děkanka v souvislosti se jmenováním nového kolegia děkana a změnami v pozicích
vedoucích kateder vydala s účinností od 7. 4. 2015 Opatření děkana č. 2/2015 O zastupování.
Opatření je zveřejněno na elektronické úřední desce na webových stránkách PrF v sekci
Předpisy.
ad 3.
Organizační řád PrF
Děkanka informovala o změně Organizačního řádu PrF MU. Ke změně dochází v rozdělení
náplně činností proděkanů (čl. VIII, odst. 3). Iniciace, příprava, podpora, koordinace a
evaluace projektů majících obecně rozvojový charakter (včetně metodického řízení celé této
oblasti) se přesouvá z gesce proděkana pro strategii a rozvoj fakulty do gesce proděkana pro
vědu a výzkum.
Nový Organizační řád vydán jako Směrnice děkana č. 5/2015 Organizační řád Právnické
fakulty MU, s účinností od 7. 4. 2015. Směrnice je zveřejněna na webu PrF v sekci Předpisy.

ad 4.
Studijní otázky
Proděkanka Jurníková
• oznámila, že dne 6. 5. 2015 se koná Dies academicus. Na tento den je v letošním roce
vyhlášeno rektorské volno do 13,00 hodin. Od 13,00 bude vyhlášeno děkanské volno.
• informovala o změnách studijního plánu od akademického roku 2015/2016 tak, jak byly
schváleny kolegiem děkana:
kat. ústav. práva a politologie
Právní aspekty činnosti televize
veřejné služby
Lidská práva naživo
Mimoprávní vlivy na
rozhodování soudů
Lidská práva v trestním řízení
katedra dějin státu a práva
Římské právo a jeho vliv na
evropské právní myšlení

•
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stud.plán semestr
mgr.
jaro/podzim

Michaela
Židlická

Michaela Židlická a mgr.
Ciprovský

mgr.

podzim

mgr.

podzim od
5.s.
podzim/jaro

mgr.

podzim

Kolegium schválilo dále zařazení přípravného kurzu francouzštiny pro odbornou zkoušku
DFP do studijního plánu.
Od imatrikulačního ročníku 2015/2016 bude ve studijním plánu stanovena povinnost buď
absolvovat PVP vyučované v cizím jazyce, zahraniční studijní pobyt nebo účast na letní
škole.
Termín pro odevzdání diplomových prací byl prodloužen do 10. 4. 2015. SZZk budou
probíhat v květnu.

ad 5.
Specifický výzkum
Proděkanka Gregorová informovala o projektech specifického výzkumu.
Ukončení projektů 2014: proběhly 2 hodnoticí komise, všechny projekty byly přijaty jako
splněné.
Projekty 2015: méně finančních prostředků, navržené projekty byly přijaty do výše
obdržených prostředků. Proděkanka žádá vedoucí, aby připomněli členům svých kateder, kteří
se na projektech podílejí, že je zapotřebí postupovat na řešení projektů průběžně, nenechávat
činnosti na konec roku a dostávat se do časové tísně. Stejně tak i z hlediska čerpání finančních
prostředků. Předpokládá se, že v průběhu června bude provedena dílčí kontrola.
Proděkan Škop poznamenal, že vzhledem ke snížení prostředků se řešitelé projektů obracejí
na něho s dotazy. Žádá tímto, aby se obraceli na osoby určené, jejichž jména jim sdělil.
ad 6.
SVOČ
Proděkan Radvan oznámil, že ústní kolo SVOČ na PrF se uskuteční, stejně jako
v předchozích letech, v rámci Dies academicus, dne 6. 5. 2015 ve 13,00 hodin. Odevzdáno
bylo 28 prací, které byly rozděleny do 4 sekcí. Mgr. Redrupová vyzve katedry, aby se zájemci
o oponentury ujali prací.

ad 7.
EVAK
Na poradu se dostavil Mgr. Radim Herčík z odboru pro akademické záležitosti RMU, aby
vedoucím kateder a ústavů představil novou aplikaci v IS pro hodnocení akademických
pracovníků EVAK a podal k ní základní informace. Za CIT PrF se prezentace zúčastnili Ing.
Milan Kolka, Ph.D., a Bc. Julie Tomaňová (FI MU).
Přístupová práva k aplikaci EVAK má děkanka doc. Selucká a zástupce děkana proděkan
Svatoň.
Děkanka závěrem prezentace požádala Mgr. Herčíka o zpřístupnění EVAK v IS pro vedoucí
kateder a ústavů na PrF a požádala vedoucího katedry dějin státu a práva, prof. Vojáčka, který
má již se zkušebním hodnocením zkušenost, o vyjádření. Prof. Vojáček hodnotí první
zkušenosti s EVAK kladně.
Mgr. Herčík se dostaví i na příští poradu vedoucích dne 5. května 2015 k dalšímu obeznámení
se systémem.
ad 8.
Různé
•

Děkanka oznámila termíny příštích porad vedoucích kateder a ústavů: 5. 5. 2015 a 2. 6.
2015. Program porady dne 5. 5. 2015: studijní otázky, SVOČ, Cofola 2015, EVAK –
zpětná vazba, aktuální otázky.

proděkan Kotásek
• připomněl, že po skončení porady ve 14,00 následuje zasedání Vědecké rady PrF, kde je
hlavním bodem programu habilitační řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M.
•

Projekty GAČR – bylo podáno 6 projektů. Proděkan děkuje za zpracování projektů.
Odměny budou přiznány dle Sdělení děkanky č. 1/2015.

•

Dne 26. 5. 2015 od 12,40 hod. proběhne seminář k podpoře projektů na PrF, jehož
náplní bude představení projektového zázemí, informace o projektech a seznámení se
základními projekty OP VVV.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

