Zápis č. 3/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 3. 11. 2015
MU-IS/113170/2015/304029/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Selucká, doc. Kalvodová
Host:
Program:
1. Studijní záležitosti – proděkanka Jurníková
2. Hospodaření fakulty – Ing. Přikrylová
3. Různé

V zastoupení děkanky, která se z důvodu pracovní cesty porady nezúčastnila, zahájil a vedl
poradu proděkan Svatoň.
ad 1.
Studijní záležitosti
Proděkanka Jurníková podala informace z oblasti studijních záležitostí.
Státní závěrečné zkoušky
Přihlášeno je 90 studentů magisterského studia, 30 studentů navazujícího magisterského
studia. V lednu 2016 budou státní závěrečné zkoušky probíhat ve dnech 18. – 26. 1. 2016 pro
magisterské studium, ve dnech 11. - 15. 1. 2016 pro bakalářské studium. Proděkanka prosí do
30. 11. 2015 o revizi otázek ke SZZk.
Studijní plány – současně proděkanka žádá do 30. 11. 2015 o návrhy na zařazení předmětů do
studijního plánu, i na případně zrušení nebo přesuny předmětů.
Vyhodnocení ankety – anketa za jarní semestr 2015 byla vyhodnocena na jednání kolegia dne
2. 11. 2015. Výraznější připomínky proděkanka projedná individuálně s vedoucími kateder.
Diplomové práce – kolegium na svém zasedání dne 2. 11. 2015 stanovilo, že akademický
pracovník může být vedoucím maximálně 8 diplomových a 6 bakalářských prací. Proděkanka
žádá vedoucí, aby tyto počty nebyly překračovány. Pravidla pro zápis zůstávají stejná. Je
možné vypsat téma pro konkrétního studenta, pokud student danou problematiku zpracovával
v rámci SVOČ apod. Témata mohou být vypsána ve větším počtu, ale schválit lze pouze
stanovený počet.
Diskuze:
V rámci diskuze prof. Fiala proděkanku ujistil, že na katedře občanského práva mají všichni
učitelé toto množství vedených prací. Pokud kolegiem stanovené počty jsou odvozeny od
počtu studentů a počtu učitelů, pak stanovení těchto limitů podporuje. Na další dotaz prof.
Fialy, zda se kalkulovalo se zvláštním režimem u oboru Vyšší justiční úředník, proděkanka
ujistila, že ano.
Doc. Skulová poznamenala, že rovnoměrné a přiměřené rozdělení vedení prací je na
odpovědnosti vedoucího katedry. Proděkan Škop k doplnění pravidel dodal, že u bakalářských
prací je žádoucí, aby na každého akademika připadlo vypsání alespoň 3 témat.

ad 2.
Hospodaření fakulty
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová informovala o výsledku hospodaření PrF za období 1. – 3.
čtvrtletí 2015. Z dosavadního průběhu hospodaření již lze vyvodit, že výsledek hospodaření
PrF za celý rok 2015 bude dobrý. Náklady jsou čerpány plynule, uspokojivé je i čerpání
projektů. Dle stavu k 30. 9. 2015 jsou náklady čerpány na 70%, výnosy jsou naplněny na
80%. V plnění rozpočtu se nejeví žádný významný problém. Tajemnice děkuje vedoucím
kateder za zpracování kritérií pro přiznání mimořádných odměn. Po schválení pošle
jednotlivým vedoucím formou dopisu částky k rozdělení odměn pracovníkům jejich
pracoviště.

ad 6.
Různé
•

Proděkan Kotásek oznámil, že školení k RIV se uskuteční v pátek dne 6. listopadu 2015
v 10,30 hodin v uč. 136.

•

Vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.,
sdělil vedoucím svůj záměr navštívit jednotlivé katedry, aby zjistil, kde se věnují
některému z problémů zdravotnického práva a zda mají zájem o tuto oblast. Rád by
přizval další kolegy ke spolupráci.

•

Vedoucí katedry občanského práva, prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vystoupil s několika
připomínkami:
− DSP a otázka kvalifikace oponentů. Ve studijním a zkušebním řádu nejsou uvedeny
požadavky na oponenty. Připomněl změny v návrzích oponentů projednávaných na
zasedání oborové komise OP;
− Vědecká rada – členové VR PrF byli již podruhé v krátké době vyzváni
k elektronickému hlasování. V srpnu bylo schvalování naléhavé, ve druhém případě
body ke schválení naléhavé nejsou, návrhy navíc nejsou odůvodněny. Prof. Fiala
uvedl, že u elektronického hlasování není respektován Čl. 2, odst. 1 Jednacího řádu
Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Doc. Svatoň se na místě dohodl s doc. Kotáskem, že těmto připomínkám bude věnovat
pozornost kolegium děkana na svém příštím zasedání; v každém případě připomněl, že
návrhy oponentů ze strany oborových komisí jsou nominacemi, o nichž rozhoduje děkan
(-ka).

•

Vedoucí katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, doc. JUDr. Ilona
Jančářová, Ph.D., se dotázala, zda je na letošní konferenci Dny práva vyřešeno tlumočení,
neboť se hlásí zahraniční účastníci a objevuje se jazykový problém. Doc. Jančářová se
domnívá, že bez zajištěného tlumočení konference nesplňuje obvyklý standard konferencí.
Jednotlivé sekce si řídí garanti, jednání probíhá většinou v češtině, případně angličtině.
Proděkan Radvan připomněl, že v uplynulých ročnících konference nikdy nebyli
překladatelé zajišťováni, ani požadováni. Jednání v sekcích se jazykově přizpůsobilo vždy
dle jazyků očekávaných účastníků. Překládání se ujali doktorandi.
Doc. Škop poznamenal, že v případě konference Dny práva se předpokládá, že účastníci
hovoří česky nebo anglicky. Není nutné zajišťovat nadstandardní krok a vstřícnost.

Doc. Svatoň tuto diskuzi uzavřel s tím, že se týká obecnějších zásad organizace konferencí
na fakultní úrovni a bude ještě připomenuta v rámci kolegia děkana.
•

Vedoucí katedry finančního práva a národního hospodářství, doc. JUDr. Petr Mrkývka,
Ph.D., oznámil, že součástí průběhu konference Dny práva bude i uzavření smlouvy o
spolupráci mezi Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Gdaňsku. Doc. Mrkývka
s proděkanem Radvanem přivítají ze strany kateder náměty k této spolupráci.
Součástí programu konference Dny práva bude i výstava o Gdaňsku a Univerzitě
v Gdaňsku.

Závěrem porady proděkan Svatoň poděkoval všem přítomným za účast.

Zapsala: Šimberová
Schválil: doc. Svatoň

