Zápis č. 3/2018-2019 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 4. 12. 2018, 13.00 h
MU-IS/3213/2019/831525/PrF

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: doc. Radvan
Program:
1. Studijní záležitosti – prod. Jurníková
2. Provoz fakultní knihovny a ukázka používání VPN – děkanka, tajemnice
3. Návrh směrnice děkana „O vyhlášení statutu ceny děkana za vynikající
vědeckou publikaci“ – prod. Kotásek
4. Plán přeměny doktorských programů – prod. Kalvodová
5. Různé

Ad 1.
Studijní záležitosti – prod. Jurníková
Proděkanka Jurníková upozornila přítomné na důležité body ze studijní problematiky.
-Požádala o zajištění vypsání dostatečného množství termínů pro zkoušky podzimního
semestru 2018 a upozornila na nutnost vypsání termínů i pro zkoušky z období jaro
2019.
- Upozornila, že hodnocení státní závěrečné zkoušky je komisionální, činnost komise
řídí její předseda, který za řádný průběh SZZk nese odpovědnost. V této souvislosti
dále upozornila na nevhodnost používání notebooků a telefonů zkoušejícími během
SZZk.
-Dále zdůraznila, že je třeba respektovat SZŘ, dle kterého má student právo na jednu
neomluvenou neúčast.
Ad 2.
Provoz fakultní knihovny a VPN – tajemnice, děkanka, ved. CIT
Děkanka informovala, že knihovna zůstane o víkendech uzavřená, a to vzhledem
k vysokým nákladům na víkendový provoz. Sdělila, že kolegium na zasedání dne
3/12/18 tuto záležitost diskutovalo a odsouhlasilo s účinností od 1/1/19 úpravu
návštěvní doby knihovny:
Otevírací doba od 1/1/2019:
Pondělí až čtvrtek … od 8.00 do 20.00 hodin,
Pátek …od 8.00 do 18.00 hodin.
Tajemnice připomněla, že fakulta je pro zaměstnance otevřena každou sobotu od 9 –
15 hodin, jak vyplývá z platného Organizačního řádu fakulty. V případě pobytu na
fakultě je nezbytné se vrátnému ohlásit (při příchodu i odchodu), aby byl informován a
měl přehled při uzavírání a kódování fakulty.
Vedoucí CIT Ing. Kotula provedl ukázku připojení a používání VPN, prostřednictvím
které se lze připojit do fakultních a univerzitních databází z jakéhokoliv místa mimo
fakultu. Tuto službu mohou neomezeně využívat jak zaměstnanci, tak studenti MU.
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Návody pro zaměstnance a průvodce instalací jsou umístěny na
https://www.law.muni.cz/content/cs/navody/. V případě problémů je možné se obrátit
na pracovníky oddělení CIT PrF.

Ad 3.
Plán přeměny doktorských programů – prod. Kalvodová
Proděkanka Kalvodová sdělila, že 3. 12. 2018 oslovila všechny garanty informačním
emailem ve věci plánu přeměny Ph.D. oborů na programy. Seznam stávajících garantů
i jimi navržených hodnotitelů je k dispozici u Mgr. Lautrbachové. Informovala přítomné
ve věci hodnocení RVH týkající se manažerských dat a věkového složení garantů.
V této souvislosti upozornila na možné riziko udělení akreditace na kratší dobu.
Požádala garanty o sdělení případné změny na pozici garanta či potvrzení garantství,
a to do 11/12/18. Dále sdělila, že připravuje aktualizaci harmonogramu přeměny
doktorských programů, kterou projedná na zasedání KD 17/12/18 a následně zašle
všem garantům. Na začátek ledna pak bude svolána schůzka s garanty.
Ad 4.
Návrh směrnice děkana „O vyhlášení statutu ceny děkana za vynikající
vědeckou publikaci“ - prod. Kotásek
Proděkan Kotásek informoval o záměru obnovení ceny děkana za vynikající vědeckou
publikaci. Sdělil, že smyslem ceny je podporovat excelentní publikace a vybrat to
nejlepší, co se u nás publikuje. Tato otázka byla diskutována i na několika posledních
zasedáních KD a kolegium se shodlo, že cena bude udělována za jeden kalendářní
rok. Proděkan otevřel diskuzi ke způsobu a možnostem výběru publikace. Závěrem
přislíbil zpracovat návrh směrnice a připravit k projednání na nejbližším zasedání KD.
Ad 5.
Různé
Děkanka
-Informovala kolegium, že v souvislosti s nedávným úmrtím prof. Gregorové pověřila
výkonem funkce vedoucího Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení dr.
Stránského, a to s účinností od 28/11/18.
-Pozvala všechny na předvánoční setkání zaměstnanců dne 12. prosince 2018
v zasedací místnosti děkanátu, od 15.30 hodin.
-Závěrem poděkovala přítomným za spolupráci a popřála hezký advent. Sdělila, že
další PVK bude 5/2/2019, před VR PrF MU.
Doc. Mrkývka
Informoval, že před zasedáním rozdal pro ukázku polské tiskoviny, pokud bude zájem
nabídl hromadnou objednávku.
Zpracovala: ing. Hrušková
Schválil: doc. Selucká
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