Zápis č. 8/2015-2016 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 3. 5. 2016
MU-IS/41319/2016/360176/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Kotásek
Host: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Program:
1. Studijní otázky
2. SVOČ
3. Cofola 2016 – zpráva JUDr. Kyselovská
4. Aktuální otázky

ad 1.
Studijní otázky
Proděkanka Jurníková sdělila, že příprava zkouškového období a státních závěrečných
zkoušek probíhá bez problémů. V rámci pokynů ke SZZk žádá dohlédnout na úroveň posudků
diplomových prací. Rovněž upozorňuje, že v dalším období bude vyžadováno, aby složení
komisí SZZk bylo primárně obsazováno zaměstnanci s hodností doc. a prof.
Současně proděkanka vyzvala vedoucí, aby věnovali pozornost omluvám studentů z povinné
výuky. Omluva nepřítomnosti z důvodu reprezentace fakulty musí být doložena potvrzením
od vedení fakulty.
V rámci diskuze JUDr. Kosař vyjádřil názor, že je třeba docílit, aby do budoucna posudky
vedoucího a oponenta více korelovaly. Doc. Jančářová postrádá korelaci u zápočtů, kdy
student odevzdá práci pro zápočet, ale na semináře nechodí.
Další diskuze se týkala vyplňování formulářů pro posudky DP a jejich vad. Proděkan Radvan
s Ing. Kolkou se snažili provést požadované úpravy, ale některé vady se nepodařilo odstranit.
Proděkan Radvan se pokusí zajistit, aby formuláře byly náležitě upraveny na září.

ad 2.
SVOČ
Proděkan Radvan předal vedoucím v písemné podobě podrobné informace k přípravě a
průběhu SVOČ. Oznámil, že ústní kolo obhajob odevzdaných soutěžních prací se uskuteční
již tradičně v den konání Dies Academicus, ve středu dne 11. května 2016 od 13,00 hodin.

ad 3.
Cofola 2016
Na poradu vedoucích kateder a ústavů byla pozvána JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., aby
podrobně informovala o zajištění a průběhu letošní konference Cofola 2016, která se opět
konala v Lednici. JUDr. Kyselovská poděkovala přítomným za jejich podíl na úspěchu a
kvalitě průběhu konference. Konstatovala, že úroveň Sborníku příspěvků z konference Cofola
rok od roku stoupá.
Děkanka děkuje JUDr. Kyselovské a organizačnímu týmu za přípravu a organizaci
konference. Velmi oceňuje vysokou odbornou i společenskou úroveň konference. Prof.

Bejček rovněž ocenil kvalitu konference, která se stala jednou z nejvýznamnějších akcí
pořádaných fakultou. Konstatoval, že za vedení JUDr. Kyselovské nastal značný kvalitativní
vzestup konference.
JUDr. Kosař podpořil tříkolový systém recenzí, který považuje za odpovídající.

ad 4.
Aktuální otázky
děkanka
• Personální změny:
Ukončení pracovního poměru k 30. 4. 2016:
Alžběta Rašková – referentka pro CŽV (výpověď zaměstnance)
Mgr. Naděžda Špirudová – referentka pro LL.M. a MPA (dohoda o ukončení pracovního
poměru).
A. Rašková zajistí na dohodu o provedení práce komunikaci v rámci LL.M.
•

Výběrová řízení na obsazení míst vedoucích se vyhlašují na 5 kateder, Ústav práva a
technologií a Ústav pro otázky soudnictví, s nástupem od 1. 10. 2016. Děkanka seznámila
vedoucí s požadavky na uchazeče o funkci vedoucího katedry nebo ústavu.

proděkan Svatoň
• upozornil, že v příloze č. 1zápisu ze zasedání kolegia děkana č. 14/2005-2016 ze dne 18.
4. 2016 Zpráva o činnosti Centra dalšího vzdělávání – oddělení právní praxe a klinik jsou uvedeny informace k odborným praxím. Žádá vedoucí, aby toto připomněli na
schůzích svých kateder.
•

K novele Zákona o vysokých školách a problematice CŽV, LL.M. a MPA proděkan
připomněl, že se připravují programy v ČJ (Obchodní právo, MPA, Právo informačních a
komunikačních technologií) a AJ (Cybersecurity Law). Bude třeba připravit náležité
změny ve Statutu PrF MU a vydat předpis upravující tuto činnost v rámci činností na PrF.
Vedoucí kateder, resp. vedoucí modulů budou požádáni o přípravu a zpracování
obsahového a dalšího zajištění příslušného modulu. Tajemnice Ing. Přikrylová připravuje
kalkulace programů.
Ještě v letošním kalendářním roce vedení fakulty hodlá zahájit výuku alespoň v 1
programu, v novém roce pak v dalších programech.

proděkan Škop
sdělil, že Akreditační komise MŠMT na podání doplněné akreditace navazujícího
magisterského studia Veřejná správa o e-learningovou formu zaslala pouze oznámení, že bere
zprávu na vědomí.
ad 5.
Různé
Prof. Bejček upozornil na technický problém – při vzdáleném připojení není autorizována
komunikace a přístroj může tedy obsluhovat kdokoliv. Systémově by nemělo být možné, aby
nebyla odsouhlasena osoba, která zařízení právě používá. Úkol: proděkan Radvan zjistí na
CIT.
Zapsala: Šimberová
Schválila: doc. Selucká

