Zápis č. 8/2014-2015 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 5. 5. 2015
Č.j.: MU-IS/40081/2015/229642/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host: prorektor Rabušic, Mgr. Herčík, Ing. Kolka, Ph.D., Bc. Tomaňová, JUDr. Kyselovská.
Program:
1. Studijní otázky
2. SVOČ
3. Cofola 2015
4. EVAK – zpětná vazba, prorektor Rabušic
5. Aktuální otázky
6. Různé

Děkanka zahájila poradu vedoucích kateder a ústavů a přivítala hosty z RMU - prorektora
Rabušice a Mgr. Herčíka.
ad 1.
Studijní otázky
proděkanka Jurníková
• poděkovala za spolupráci při obsazování komisí pro státní závěrečné zkoušky,
• sdělila, že kolegium děkana projednalo na svém zasedání výsledky ankety, která již byla
realizována v nové koncepci a s nově formulovanými otázkami.
• Obhajoby závěrečných prací: proděkanka upozornila, že pokud student má hodnocenou
svou závěrečnou práci stupněm F, při ústní obhajobě musí být přítomen autor posudku.
• Ve středu dne 6. května se uskuteční Dies Academicus.
proděkan Škop
Studentům bakalářských programů, u nichž k 31. 10. 2015 končí akreditace, bude umožněno
studium dokončit. Budou případně ještě v říjnu vypsány bakalářské SZZk pro tyto studenty,
aby dostali maximální možnost svá studia ukončit. Další možností k dokončení studia je pak
převedení do podobného oboru.
ad 2.
SVOČ
Proděkan Radvan oznámil, že dne 6. 5. 2015, již tradičně v den konání Dies academicus, se ve
13,00 uskuteční ústní kolo SVOČ. Vyhlášení výsledků bude dne 24. 5. 2015 v 9,00 hod.
v zasedací místnosti č. 109.
ad 3.
Cofola 2015
Na poradu vedoucích kateder a ústavů se dostavila vedoucí organizačního výboru JUDr.
Tereza Kyselovská, Ph.D., aby podrobně informovala o zajištění a průběhu letošní konference
Cofola 2015 v Lednici. JUDr. Kyselovská poděkovala členům organizačního týmu za jejich

obětavou a výbornou práci. Dr. Kyselovská připravila písemnou zprávu o konferenci Cofola,
kterou obdrželi všichni přítomní vedoucí.
Proděkanka Gregorová ocenila práci organizačního výboru, studentů DSP a zejména dr.
Kyselovské. Váží si dobré spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, která snad
bude pokračovat i do budoucna.
ad 4.
EVAK
Prorektor Rabušic uvedl další představení EVAK. Z PrF obdrželi mnoho podnětů, za něž
děkuje. Prorektor ujistil, že data ze systému hodnocení vytíženosti PrF lze převést do EVAK.
Vedoucí kateder a ústavů již mají přístupová práva, hodnocení může být započato v těchto
dnech. Jakýkoliv další podnět je vítán.
ad 5.
Aktuální otázky
děkanka
• oznámila, že na jednání kolegia byl stanoven termín konání konference Dny práva na 25.
– 26. listopadu 2015.
• V rámci Dies academicus dne 6. 5. 2015 se uskuteční pietní akt organizovaný MU u
příležitosti 70. výročí skončení 2. světové války. V 9,00 od Sušilových kolejí vyjde
vzpomínkový průvod po fakultách (LF, PřF, PrF), kde budou kladeny věnce k uctění
obětí. Na PrF se tento akt uskuteční ve 12,30 hod. za účasti děkanky.
• Děkanka upozornila na nové fakultní předpisy: Opatření děkana 3/2015 Vyhlášení
podmínek podpory mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015 – 2017.
Účinnost 30. 4. 2015 a Pokyn děkana 3/2015 O stanovení způsobu odměňování za výuku
v kurzech komerčního charakteru. Účinnost 1. 5. 2015.
Diskuze:
V diskuzi vystoupil prof. Bejček s připomínkou ke SZZk. Je velké množství přihlášených
studentů, což současně představuje velký počet posudků prací. Prof. Bejček podotkl, že se již
dříve uvažovalo o změně koncepce SZZk. Pokud není nezbytné, aby období SZZk bylo takto
časově omezeno, je třeba umožnit kvalitní průběh SZZk prodloužením období státních
zkoušek.
Proděkanka Jurníková vysvětlila, že se nejedná jen o rozhodnutí fakulty, ale je zde vazba i na
termíny stanovené RMU a 14týdenní výukové období. Diskuze o prodloužení období SZZk
již byla vedena, ale zatím nebyl nalezen časový prostor. Na magisterské SZZk navazují
bakalářské SZZk. Řešení této otázky pro příští období je nutné diskutovat alespoň rok a půl
dopředu, aby bylo možné včas sestavit harmonogram.
ad 6.
Různé
Děkanka přítomným připomněla termíny porad vedoucích kateder a ústavů. Příští porada 2. 6.
2015, podzimní semestr: 1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.
Termín příštího zasedání Vědecké rady PrF rovněž 2. 6. 2015, podzimní semestr: 6. 10., 1. 12.
2015.
Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

