Zápis č. 7/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 5. 4. 2016
MU-IS/34361/2016/353061/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:
Host:
Program:
1. Rozpočet – Ing. Přikrylová
2. Mezifakultní studium, koncepce tzv. škol práva – prod. Svatoň
3. Spolupráce s Ústavem státu a práva AV ČR – prod. Škop
4. Doktorský studijní program v anglickém jazyce – prod. Gregorová/doc. Kalvodová
5. Různé

ad 1.
Rozpočet PrF MU na rok 2016
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová
• oznámila, že Akademický senát PrF na svém zasedání dne 16. 3. 2016 schválil rozpočet
PrF na rok 2016,
• pošle vedoucím částky k rozdělení osobních příplatků. Vyplněné tabulky vedoucí
odevzdají do 15. 4. 2016. Systém je stejný jako v loňském roce.
• Mgr. Georgala vypracovala zprávu o provedení revize knihovního fondu, z níž vyplývá,
že nedohledaných, nedobytných a ztracených svazků je 2025. Ztracené knihy je možné
nahradit aktuální knihou nebo uhradit v pořizovací ceně. V průběhu dubna bude
provedena super-revize, na jejímž základě bude vyhotoven seznam chybějících svazků,
který bude přílohou protokolu o revizi.

ad 2.
Mezifakultní studium, koncepce tzv. škol práva
Proděkan Svatoň rozdal přítomným vedoucím materiál, který informuje, v jakých oblastech
multioborových aktivit by katedry mohly působit. Materiál byl přílohou zápisu ze zasedání
kolegia děkana dne 18. ledna 2016. Některá pracoviště již zájem projevila. Se svými návrhy
se mohou katedry obrátit na Centrum dalšího vzdělávání.
Děkanka při této příležitosti děkuje katedře práva životního prostředí a pozemkového práva za
iniciativu (Horní právo).

ad 3.
Spolupráce s Ústavem státu a práva AVČR
Proděkan Škop informoval, že spolupráce s Ústavem státu a práva AVČR se dále rozvíjí.
Vzhledem k postupu RMU je otázkou, zda projekt nezůstane bez podpory a vytvořený
doktorský studijní program pak bude připravován pouze v rámci spolupráce. Mohly by
vzniknout nové studijní programy a spolupráce může být úspěšná.

ad 4.
Doktorský studijní program v anglickém jazyce
Proděkanka Kalvodová informovala, že v rámci Dlouhodobého záměru PrF a DZ MU je
připravována akreditace doktorského studijního programu v anglickém jazyce Transitional
Justice, kterou již zmínil proděkan Škop. Návrhy na akreditaci stávajících oborů musí být
Akreditační komisi MŠMT předloženy do 15. 4. 2016. Prozatím bude podán pouze návrh na
akreditaci stávajícího oboru Finanční právo „překlopeného“ do angličtiny. Další nový obor
bude moci být akreditován až po novelizaci Zákona o vysokých školách, kterým bude
upraven nový akreditační systém. Nyní jsou akreditace pozastaveny.
Děkanka děkuje vedoucímu katedry finančního práva a národního hospodářství doc.
Mrkývkovi za zpracování oboru Finanční právo v angličtině.
Proděkanka oznámila, že fakulta bude připravovat novou koncepci doktorského studia.
K otázce zapojování doktorandů do výuky proděkanka Kalvodová uvedla, že jednou
z podmínek stanovených školitelem je zapojení studenta do pedagogického procesu.
Zajišťování výuky doktorandy by mělo být přiměřené, započítává se do vytíženosti učitele.
Informovala dále o realizaci workshopu k pedagogickým dovednostem v rámci předmětů
Pomocná pedagogická práce (2. semestr) a Pedagogická práce (4. semestr), jehož absolvování
je podmínkou udělení hodnocení. Školitelům bude zaslán seznam studentů, kteří workshop
absolvovali.
ad 5.
Různé
děkanka
• Někteří vedoucí kateder dosud neodevzdali děkance hodnocení pracovníků a plán jejich
kvalifikačního růstu. K projednání podkladů a návrhů na prodloužení pracovních smluv a
na výběrová řízení se v následujícím týdnu dojednají termíny s jednotlivými vedoucími
kateder. Ve čtvrtek dne 7. 4. 2016 se uskuteční výběrové řízení na obsazení místa
odborného asistenta na katedru ústavního práva a politologie.
•

Děkanka informovala o výzvě, se kterou se na ni obrátila prof. JUDr. Monika Pauknerová,
CSc., DSc., předsedkyně Českého národního komitétu Mezinárodní akademie
srovnávacího práva (IACL). Prof. Pauknerová ve svém dopise informuje o konání 20.
kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva, který se uskuteční ve dnech 22. –
28. července 2018 ve městě Fukuoka v Japonsku, a žádá o zaslání seznamu pracovníků
fakulty, kteří budou mít zájem se témat konference zúčastnit a vypracují národní zprávy.
Seznam témat je přílohou dopisu. Zatím se z řad učitelů fakulty přihlásilo 5 zájemců. Ještě
je možné na výzvu reagovat do 8. 4. 2016. Poté bude společně za celou fakultu odesláno
prof. Pauknerové.

proděkan Radvan
oznámil, že do SVOČ je přihlášeno 58 studentů, odevzdáno bylo 55 prací. Práce byly
rozděleny do 5 sekcí. Proděkan poslal vedoucím kateder žádost o stanovení oponentů prací.
Ústní kolo SVOČ se uskuteční tradičně v rámci Dies Academicus dne 11. května 2016 ve 13
hodin. Vybrané práce se zúčastní Česko-slovenské SVOČ.
proděkanka Jurníková
sdělila, že ke státním závěrečným zkouškám je přihlášeno 302 studentů magisterského studia
a 37 studentů navazujícího studia Veřejná správa. SZZk budou probíhat od 23. 5. do 3. 6.

2016. Poté následují bakalářské SZZk. Státní závěrečné zkoušky budou probíhat dle nové
akreditace. Sestaveno je 46 komisí. Obhajoby diplomových prací budou probíhat v termínu
stanoveném harmonogramem, a to 18. 4. - 17. 6. 2016.
Diskuze:
• Na základě informace proděkanky Kalvodové se doc. Jančářová pozastavila nad sdělením,
že obor DSP v anglickém jazyce Environmental Law and Policy připravený katedrou
práva životního prostředí a pozemkového práva bude moci být akreditován až po novele
Zákona o vysokých školách dle nového způsobu akreditace. Doc. Kalvodová na to
reagovala, že jde o zcela nový program v anglickém jazyce, který bude vyžadovat novou
akreditaci. Nejedná se o „pouhé překlopení“ oboru do angličtiny. S programem se však
počítá v rámci nové akreditace a koncepce doktorského studia.
•

Prof. Bejček vystoupil s připomínkou k vykazování prací v IS, které se provádí s velkým
časovým odstupem. Navrhuje zřídit možnost pro neprodlené vložení údajů, které je
později bez problémů možné zadat do IS. Je náročné pamatovat si 4 měsíce vykázané
práce. Doc. Radvan vysvětlil, že po ukončení období přijde vyučujícímu automatický email, který jej vyzve, aby vytvořil výkaz, takže k zapomenutí vykázání práce by nemělo
dojít.

•

Doc. Jančářová vznesla připomínku k tisku posudků, kde dochází zřejmě z důvodu
chybného nastavení elektronických formulářů k velkým mezerám při tisku, a tím
k plýtvání papírem. Tajemnice vysvětlila, že se jedná o nedostatek způsobený zaváděním
nového vizuálního stylu MU, který se neustále dolaďuje. Proděkan Radvan problém
projedná s Ing. Kolkou.

proděkan Kotásek
• děkuje JUDr. Šramkové za prezentaci FRMU projektu. Vyjádřil poděkování všem za
přípravu projektů GAČR, kterých bylo podáno 12. Zapojily se všechny katedry.
•

Zasedání Vědecké rady PrF se uskuteční 7. června 2016. Proděkan žádá členy o
maximální účast. Na programu je plánována habilitační přednáška JUDr. Ing. Josefa
Šilhána, Ph.D., zahájení habilitačních řízení JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D., a JUDr. Davida
Kosaře, Ph.D. LL.M., a profesorského řízení doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr.

tajemnice Ing. Přikrylová
oznámila, že od 1. 4. 2016 je pověřena vedením Centra dalšího vzdělávání Mgr. Lenka
Sochorová. Žádá o vstřícný přístup a součinnost při vytváření komerčních kurzů.

Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

