Zápis č. 5/2018-2019 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 5. 3. 2019, 13.00 h
MU-IS/72413/2019/901454/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: prof. Bejček
Hosté: dr. Harašta
Program
1. Aktuální otázky – děkanka, tajemnice, proděkan Škop
2. Různé
1. Aktuální otázky – děkanka, tajemnice, proděkan Škop
Děkanka
Přivítala přítomné na pravidelném zasedání a v úvodu informovala o vydání nového
Pokynu děkana PrF MU č. 5/2019 „Kritéria a podmínky přidělení mimořádné odměny
akademickým pracovníkům v roce 2019“.
Tajemnice
Podala informaci k blížící se rekonstrukci velkých učeben, která s vysokou mírou
pravděpodobnosti odstartuje na podzim t. r. a bude probíhat až do září roku 2020.
Vzhledem k rozsáhlosti rekonstrukčních prací upozornila na zvýšenou hlučnost a
prašnost v přilehlých prostorách i v celé budově. Tato omezení je nutné zvážit při
pořádání podzimních konferencí, letních škol apod. Je nutné, aby organizátoři
posoudili, zda jsou tyto podmínky pro jejich akci akceptovatelné nebo je nutné akci
uspořádat mimo prostory PrF. V případě potřeby nabídla spolupráci při zajišťování
náhradních prostor. Zájemci se mohou obracet přímo na tajemnici fakulty.
Proděkan Škop
Seznámil přítomné s návrhem na mezinárodní spolupráci při tvorbě překladatelského
vícejazyčného slovníku právních pojmů. Druhá strana projevila zájem o naše
akademické pracovníky, případně týmy, kteří by prováděli kontrolu slov a textu.
Odměnou pro fakultu by byl časově neomezený přístup do slovníku. Kolegium děkana
tuto spolupráci podpořilo. Koordinátorem tohoto projektu byl jmenován dr. Harašta,
který v následujícím období zašle potřebné detaily a termíny spolupráce.
Předložil finální návrh Směrnice děkana PrF MU „O citacích dokumentů užívaných
v pracích předkládaných na PrF MU“ s tím, že otevírá poslední kolo diskuze již pouze
technického charakteru. Připomínkovat směrnici bude možné nově formou
elektronického připomínkování. Všichni vedoucí obdrží informační email z ISu.
2. Různé
Proděkan Radvan
Sdělil termín pro Dny práva 2019, a to 21. až 22. listopadu 2019 v prostorách PrF
MU.
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Upozornil, že v brzké době bude dr. Valdhans rozesílat informační email, který bude
obsahovat nezbytné organizační pokyny k této akci. Zahájení přihlašování se letos
předpokládá v dřívějším termínu cca duben, květen 2019.
Děkanka
Upozornila na spuštění nového fakultního webu v celouniverzitním designu.
Poděkovala celému týmu pracovníků fakulty, kteří se na práci podíleli.
Na závěr poděkovala všem vedoucím kateder/ústavů za spolupráci, neboť toto
zasedání je poslední, kterého se účastní jako děkanka fakulty.

Schválila: doc. Selucká
Zpracovala: ing. Hrušková
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