Zápis č. 5/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 2. 2. 2016
MU-IS/9438/2016/327402/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
Program:
1. Limity kateder – Ing. Přikrylová
2. Dlouhodobý záměr PrF 2016-2020 – prod. Svatoň
3. Harmonogram jarního semestru 2016, studijní otázky
4. Práce v budově – zahájení rekonstrukce – Ing. Přikrylová
5. Akademické hodnocení 2015
6. Projekty OP VVV – prod. Kotásek
7. Různé

ad 1.
Limity kateder
• Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová oznámila vedoucím, že katedry obdrží finanční limity
pro rok 2016 minimálně ve stejné výši jako v loňském roce. Stejně jako v loňském roce
dostanou i částku 3000,- na výdaje na reprezentaci. Do konce února obdrží tabulku se
stanovenými limity.
• K plnění rozpočtu roku 2015 tajemnice sdělila, že hospodaření fakulty v loňském roce
bylo dobré, s hospodářským výsledkem lepším, než se plánovalo.
• Tajemnice upozornila na úskalí, které přináší nová povinnost podávat kontrolní hlášení.
Žádá vedoucí, aby informovali pracovníky na katedrách, že je nutné všechny faktury a
účetní doklady okamžitě odevzdat na EO. Nesmí dojít k prodlení, neboť nebude možné
platit s časovým odstupem. Vše se musí spárovat v jednom měsíci. Upozornila současně,
že na drobné vydání nelze nakupovat nad částku 10000,- Kč. Děkuje předem za pochopení
a za spolupráci.
ad 2.
Dlouhodobý záměr PrF 2016-2020
Proděkan Svatoň děkuje všem, kdo se podíleli na tvorbě Dlouhodobého záměru PrF. DZ bude
dnes předložen Vědecké radě PrF a poté Akademickému senátu PrF ke schválení.
ad 3.
Harmonogram jarního semestru 2016, studijní otázky
Proděkanka Jurníková podala informace o harmonogramu jarního semestru. Výukové období
začíná 22. 2. 2016, v kombinovaných bakalářských oborech již od 15. 2. 2016. Jarní promoce
absolventů se konají 23. 3. 2016. Dies Academicus se uskuteční 11. 5. 2016. V tento den
proběhne, stejně jako v předchozích letech, ústní kolo fakultní SVOČ. Na tento den bude
vyhlášeno rektorské volno.
Státní závěrečné zkoušky v magisterských programech jsou plánované na období od 23. 5. do
8. 6. 2016, v bakalářském studiu od 6. 6. do 17.6.2016, nebudou však probíhat současně, od 6.

6. se počítá s využitím termínů pro mgr. studium pouze při velkém počtu přihlášených
studentů. V takovém případě budou SZZk v bc. studiu na ně navazovat. Povinnou součástí
SZZk bude občanské právo a trestní právo. Harmonogram je zveřejněn na webu PrF.
ad 4.
Práce v budově – zahájení rekonstrukce
Ing. Přikrylová oznámila, že od pátku 5. února 2016 bude započata částečná etapa přestavby
bývalého domovnického bytu v dvorním traktu budovy. Vzniknou zde kancelářské prostory.
Rekonstrukce by měla být dokončena do konce hlavních prázdnin. V další etapě od září
budou rekonstruovány uvolněné kanceláře v přízemí budovy fakulty na místnosti pro
seminární výuku. Rekonstrukcí současně projde i učebna č. 038.
ad 5.
Akademické hodnocení 2015
Děkanka informovala o připravovaném hodnocení akademických pracovníků a Opatření
děkana č. 3/2010 k provedení článku 7 odst. 7 Směrnice rektora č. 2/2010 Kariérní řád MU,
dle kterého má být interní hodnocení prováděno každé 2 roky u kategorie asistent a odborný
asistent a každých 5 let u kategorie docent a profesor.
Děkanka žádá vedoucí kateder provést do 31. 3. 2016 hodnocení pracovníků dle předchozího
hodnocení. Na základě těchto hodnocení bude vyhodnoceno, jaká výběrová řízení, na která
místa budou vypsána. Žádá vedoucí, aby v rámci hodnocení pracovníka stanovili přesné
datum pro získání Ph.D., resp. pro úspěšné dokončení habilitačního řízení u odborných
asistentů. Asistent by měl získat Ph.D. do pěti let od zahájení doktorského studia, odborný
asistent by měl být habilitován ve lhůtě 10 let od ukončení doktorského studia. Do této lhůty
se nezapočítává mateřská a rodičovská dovolená, příp. dlouhodobá nemoc. Mohou být
případy řešené individuálně. Protokol o projednání karierního růstu musí být podepsán
vedoucím katedry a akademickým zaměstnancem.
Pravidla je nutné stanovit jednotně v souladu s Kariérním řádem MU. Kariérní růst bude
postaven na objektivních kritériích. Děkanka žádá o písemné vyjádření vedoucích kateder k
obnovení pracovních poměrů.
Proděkan Kotásek připravuje návrh pokynu o poskytování tvůrčího volna k podpoře dosažení
vyšších vědeckopedagogických hodností. Návrh předloží v pondělí dne 8. února na jednání
kolegia děkana.
Diskuze:
K problematice hodnocení a kariérního růstu byla vedena diskuze, zejména k otázce nastavení
pravidel a objektivních kritérií, možnosti individuálního hodnocení, otázce řetězení
pracovních poměrů a otázce striktně stanovených lhůt pro dosažení vyšší
vědeckopedagogické hodnosti.
ad 6.
Projekty OP VVV
Proděkan Kotásek sdělil, že došlo k odkladu zveřejnění výzvy relevantní pro PrF ke
strategickému projektu a doktorskému studiu. Na jednání kolegia dne 8. února bude projednán
celý publikovaný záměr. Na příští poradě vedoucích kateder pak podá informaci.
ad 7.
Různé
•

Děkanka informovala o nových předpisech - Sdělení děkana č. 1/2016, 2/2016, 3/2016 a
4/2016, vydaných dne 19. 1. 2016.

1/2016

Cílová odměna za zpracování grantového projektu

19. 1. 2016

2/2016

Cílová odměna za internacionalizaci v oblastí publikací
za rok 2016

19. 1. 2016

3/2016

Vyslání na zahraniční konferenci a podpora zapojení do
zahraničních vědeckých sítí (mimo SR)

19. 1. 2016

4/2016

Cílová odměna děkana pro rok 2016 za výuku v cizím
jazyce

19. 1. 2016

•

Proděkan Škop děkuje za pomoc a za shovívavost při zpracování studijních opor pro
navazující magisterský studijní program Veřejná správa. Nyní se snad již podaří tento
úkol dovést do konce.

•

Ze strany vedoucích byl vznesen dotaz, proč bylo zrušeno zasílání informací o nových
předpisech, které vyšly ve sbírkách zákonů, na e-mail.
Proděkan Kotásek odpověděl, že důvodem ukončení bylo zřejmě to, že některé příjemce
zasílání zpráv obtěžovalo. Problém projednává s vedoucí knihovny Mgr. Georgalou. Bude
se hledat náhradní technický postup.

•

Vedoucí CJV MU na PrF Bilová informovala o zjištění, že studenti mají u ústních
jazykových zkoušek problém s akustikou v některých místnostech, např. v uč. č. 302.
Závěr: děkanka doporučuje vedoucí odd. CJV projednat zjištěné problémy a možnosti
úpravy učeben s tajemnicí fakulty.

•

Proděkan Svatoň oznámil, že v Poslanecké sněmovně v rámci hlasování o novele ZVŠ
prošla změna ustanovení § 60a týkající se vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu
(vypuštění slova „zahraniční“). Tato změna by (v případě dokončení legislativního
procesu a vstupem novely v účinnost) umožnila, aby fakulta (resp. veřejná vysoká škola)
mohla programy typu LL.M., MPA,… zajišťovat sama, aniž by k tomu potřebovala
zahraničního partnera.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

