Zápis č. 4/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 1. 12. 2015
MU-IS/120299/2015/311248/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
Program:
1. Studijní otázky
2. Aktuální otázky
3. Různé

ad 1.
Studijní otázky
proděkanka Jurníková
uvedla několik informací ze studijní oblasti. Výuka končí 18. 12. 2015, zkušební období končí
12. 2. 2016. Mgr. Pavliňák jako obvykle vygeneruje seznam studentů, kteří nespadají do této
kategorie a nesmějí být zkoušeni. Do 30. 11. 2015 byl stanovený termín pro revizi otázek
státních závěrečných zkoušek. Proděkanka žádá otázky pro SZZk předat studijnímu odd. Bc.
Markové. Stejný termín byl stanoven pro podání návrhů na změny studijního plánu pro ak.
rok 2016/2017. Proděkanka upomíná podání návrhů, aby mohly být postoupeny kolegiu
děkana a poté Akademickému senátu PrF.
proděkan Škop
informoval, že pravděpodobně v únoru bude možné předložit Akreditační komisi MŠMT
k posouzení navazující magisterské studium Veřejná správa. Jsou již shromážděny všechny
materiály, proběhlo vyhodnocování interaktivních osnov. Proděkan znovu připomněl, že
interaktivní osnova zpracovaná v přiměřené formě slouží studentům jako průvodce studiem.
Seznámil vedoucí s nedostatky, které byly zjištěny u jednotlivých předmětů. Žádá vedoucí,
aby tuto informaci předali vyučujícím a zjednali nápravu. Předpokládá, že všechny předměty
budou mít všechny náležitosti, které mít mají. Lhůta pro nápravu je do 31. 12. 2015.
Dodal, že toto se netýká pouze předmětů programu Veřejná správa, ale všech předmětů.
Soupis zjištěných nedostatků u předmětů programu Veřejná správa je přílohou tohoto zápisu.
V diskuzi prof. Bejček poznamenal, že za pomoci e-techničky Mgr. Drábkové lze provést
přenos osnov z loňského roku. Připustil, že ne vždy tento způsob vyhovuje, ale tato možnost
je otevřená.

ad 2.
Aktuální otázky
Děkanka poděkovala všem přítomným i pracovníkům jejich pracovišť za účast a přispění
k úspěšnému průběhu konference Dny práva.

ad 3.
Různé

proděkan Kotásek
• oznámil, zasedání Vědecké rady Právnické fakulty, které se mělo uskutečnit dnes, tj. 1.
prosince 2015, se z důvodu četných omluv členů ruší. Proděkan žádá všechny členy
vědecké rady o jejich přítomnost na příštím zasedání dne 2. února 2016. Termíny zasedání
vědecké rady v jarním semestru 2016 byly všem členům oznámeny e-mailem
(2. února, 5. dubna, 7. června 2016). Děkanka žádá, aby se členové VR z účasti na
zasedáních omlouvali pouze z důvodů velmi závažných.
děkanka
• oznámila termíny porad vedoucích kateder na jarní semestr 2016. V lednu se porada
vedoucích kateder, podobně jako v předchozích letech, nekoná. Další termíny: 2. února, 1.
března, 5. dubna, 3. května, 7. června 2015.
•

Ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 v 16,0 hodin pořádá Právnická fakulta společně s Úřadem
vlády ČR veřejnou debatu s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jiřím Dienstbierem, filozofem Václavem Bělohradským, rektorem MU Mikulášem Bekem
a odbornicí na mezinárodní právo veřejné z PrF MU Kateřinou Uhlířovou. Debata bude
probíhat v aule PrF. Místa v prvních dvou řadách jsou vyhrazena pro akademické
pracovníky fakulty.

•

Ve čtvrtek dne 10. prosince 2015 v 15,00 hod. se uskuteční v zasedacích místnostech č.
109 a 110 vánoční setkání zaměstnanců Právnické fakulty. Všichni zaměstnanci jsou
srdečně zváni.

•

Z důvodu dlouhodobé nemoci proděkanky Gregorové bude nutné řešit zástup pro rezort
doktorského studia a rigorózního řízení. Prozatím zastupují proděkanka Jurníková
v oblasti studijní, proděkan Kotásek v oblasti specifického výzkumu.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

Příloha

Nedostatky předmětů programu Veřejná správa
NP103Zk Služební poměr a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě (Galvas)
- v interaktivní osnově chybí informace o vyučujících, obecně o předmětu a době konání výuky
NP104Zk Veřejné finance a fiskální právo (Pařízková)
- chybí celá osnova
NP105Zk Ústavní základy veřejné moci a její organizace (Filip)
- v osnově chybí info o předmětu a době konání výuky (je zde jenom poukaz na rozvrh v ISu)
NV102K Správa sociálního zabezpečení (Gregorová)
- v interaktivní osnově chybí informace o vyučujících, obecně o předmětu a době konání výuky
NP202Zk Finanční správa (Mrkývka)
- Osnova je vytvořená, ale není v ní zpřístupněna žádná část a zcela v ní chybí základní info o předmětu,
učitelích a době konání výuky
NP203Zk Management veřejné správy (Schweigl)
- osnova je vytvořená, ale zpřístupněná je pouze doporučená literatura. Rovněž chybí základní informace o
předmětu, učitelích a době konání výuky
NP207Zk Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu (Týč)
- chybí celá osnova
NP208Zk Soukromé právo a civilní proces pro veřejnou správu (Selucká)
- chybí celá osnova

NV204K Správa kultury (Jurníková)
- chybí celá osnova
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti (Pařízková)
- chybí celá osnova
NV205K Právní informatika ve veřejné správě (Spáčilová)
- nejsou zpřístupněny jednotlivé části osnovy, jinak vše ok
NP303Zk Politologické aspekty veřejné správy (Svatoň)
- chybí celá osnova
NV301K Bezpečnostní správa (Pokorný)
- chybí celá osnova
NV306K Evropský správní prostor (Křepelka)
- chybí celá osnova
NP401Zk Právotvorba pro veřejnou správu (Filip)
- chybí celá osnova
NP402Zk Veřejné zakázky a Public-Private Partnership (Bejček)
- chybí celá osnova
U předmětů Diplomový seminář, Diplomová práce a SZZk není osnova, ale předpokládám, že zde je jiný
režim…
27. 11. 2015Mgr. Michal Matouš

