Zápis č. 8/2018-2019 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 4. 6. 2019, 13.00 h

MU-IS/122653/2019/955549/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. Bilová (zástup)
Hosté: dr. Štěpáníková

Program
4. 6. 2019
1. Hodnocení AP dle Opatření děkana č. 7/2019 - děkan
2. Harmonogramy studia – proděkanka Jurníková
3. CERPEK – dr. Štěpáníková
4. Informace k rekonstrukci velkých poslucháren, OŘ - tajemnice
5. Různé
1. Hodnocení akademických pracovníků dle Opatření děkana č. 7/2019 - děkan
Děkan poděkoval všem vedoucím kateder za realizaci procesu hodnocení a sdělil souhrnné
výsledky. Hodnocení se celkem účastnilo 21 pracovníků, z toho 19-ti zaměstnancům bude,
na základě výsledků hodnocení, prodloužen pracovní poměr bez výběrového řízení. Na dvě
akademické pozice budou vypsána výběrová řízení. Děkan upozornil, že od září 2019 bude
zahájen další proces hodnocení a budou zohledněny připomínky vzešlé z procesu. Proces
bude realizován v příznivější časové dotaci.
Děkan poděkoval proděkanu Koukalovi, tajemnici, vedoucím kateder a zúčastněným
zaměstnancům za jejich vstřícný přístup. Požádal vedoucí, aby informace předali na svých
katedrách/ústavech.
2. Harmonogramy – proděkanka Jurníková
Proděkanka Jurníková informovala o schválení harmonogramů podzimního semestru a
nového akademického roku kolegiem děkana dne 3/6/2019 a upozornila vedoucí na některé
důležité termíny.
Odkazy zveřejněných studijních harmonogramů jsou následující:
Harmonogram podzimního semestru:
https://is.muni.cz/do/law/stud/mgr/2699976/Harmonogram_semestru_PODZIM_2019.pdf
Harmonogram nového akademického roku:
https://is.muni.cz/do/law/stud/mgr/2699976/Harmonogram_ak_roku_2019-2020.pdf
3. CERPEK - dr. Štěpáníková
Dr. Štěpáníková, z pověření doc. Saláka, představila nabídku centra CERPEK na ucelený
dvousemestrální vzdělávací program na zvyšování pedagogických dovedností určený pro
vyučující s pracovním poměrem na MU. Program je určený nejen pro začínající, ale i pro
zkušené učitele. Termín pro přihlašování je do 30/6/2019, více informací na
www.cerpek.muni.cz.
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4. Informace k rekonstrukci velkých poslucháren, OŘ – tajemnice
4.1. Tajemnice podala aktuální zprávu k připravované rekonstrukci velkých učeben.
Informovala, že MŠMT si vyžádalo další doplnění a úpravu předložené zadávací a projektové
dokumentace. Toto doplnění si pravděpodobně vyžádá zpoždění zahájení prací o 2 měsíce,
v případě doplňování podkladů až 6 měsíců. Současně předložila vizualizaci velkých
poslucháren. Vzhledem k tomu, že náhradní prostory na Vinařské nejsou zcela vhodné,
informovala vedoucí o návrhu kolegia, aby vyučující mohli, v případě zájmu, nahradit výuku
formou e-learningových přednášek umístěných pro studenty v ISu, doplněné konzultacemi na
fakultě. Pro vytváření on-line přednášek nabídla pomoc specializovaných oddělení MU.
Sdělila, že bohužel není možnost zajistit jiné výukové prostory na MU, jelikož jsou plně
v období semestru vytížené výukou ostatních fakult. Pronájem prostor mimo MU je
neekonomický, jelikož přednášky nejsou povinné a jsou velmi málo navštěvované. Požádala
vedoucí kateder/ústavů o spolupráci a písemnou informaci, jaký typ přednášek si pedagogové
zvolí, termínově do 10/7. Před začátkem semestru je nutné mít nahrané přenášky v ISu.
4.2. Tajemnice také předala informaci o probíhajícím odběru vzorků ve 4. NP budovy PrF.
Uvedla, že odebrané vzorky vykazují výskyt dřevokazného hmyzu v místnostech 302 a 316.
Vzhledem k nebezpečnosti bude nezbytné provést rekonstrukci obou místností během
prázdninových měsíců. V jiných kancelářích se škůdce nevyskytuje.
4.3. Poděkovala za připomínky k organizačnímu řádu a uvedla, že připomínky zapracovala.
V nejbližších dnech bude předpis vydán.
5. Různé
5.1. Děkan
5.1.1. Přivítal na zasedání dr. Horeckého, který je nově pověřen vedením Katedry pracovního
práva a sociálního zabezpečení.
5.1.2. Předal osobní pozvání na Den absolventů Právnické fakulty, který se koná 15/6/2019.
Podrobné informace k akci jsou na https://muni100.cz/den-absolventu/pravnicka-fakulta.
5.2. Doc. Kosař
5.2.1. Požádal o informace k předmětu „Klinika uprchlického práva“, kde je garantem.
Proděkan Sehnálek uvedl, že touto otázkou se zabývalo včerejší KD a předmět byl schválen.
5.2.2. Obrátil se na vedení fakulty s dotazem na zahájení úprav/změn studijního programu
Právo a právní věda a jeho kvalitativního posunu a otevřel diskuzi k této problematice. Děkan
v této věci uvedl, že prvním krokem procesu změn je schválení nového garanta programu na
dnešním zasedání VR PrF MU. Následně mohou být zahájeny diskuse ke změnám programu.
Doc. Mrkývka, jako navrhovaný garant, krátce představil své plány. Proděkanka Jurníková
připomněla, že studijní program je akreditován na 10 let, nicméně kontrola proběhne po 3
letech a je nezbytné zapracovat minimálně úpravy avizované v akreditaci.
5.3. Dr. Horecký
Podal podnět ke státní zkoušce, spočívající v uvádění hodnocení „nevyhověl“ až na závěr
písemného hodnocení. Uvedl, že v průběhu státních zkoušek je to pro studenty demotivující.
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5.4. Proděkan Šilhán
Požádal vedoucí o písemné zasílání případných podnětů a připomínek týkajících se projektů
specifického výzkumu do 14/6/2019 na jeho email.
Na závěr děkan popřál všem přítomným příjemné léto.
Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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