Zápis č. 1/2019-2020 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 1. 10. 2019, 13.00 h
MU-IS/191676/2019/1026154/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Hodnocení zaměstnanců
2. Informace k pracovní době
3. Plagiátorství
4. Garanti
5. Nominace na medaile
6. Různé
Děkan přivítal vedoucí kateder/ústavů v novém akademickém roce a zvláště přivítal
nově jmenované od 1. 10. 2019:
 doc. Ronovskou - vedoucí Katedry občanského práva,
 doc. Kotáska – vedoucího Katedry obchodního práva,
 doc. Tauchena – vedoucího Katedry dějin státu a práva.
Poděkoval všem dosavadním vedoucím za odvedenou práci pro fakultu.
1. Hodnocení akademických zaměstnanců - tajemnice
Tajemnice uvedla, že je ke dni 25/9/2019 zahájen další proces hodnocení
zaměstnanců dle Opatření děkana č. 7/2019. Agenda hodnocení je k dispozici
v intranetu. Upozornila, že 2/10/2019 končí termín pro provedení hodnocení a vyplnění
formulářů a požádala o dodržení termínu. Sdělila, že konečné rozhodnutí provede
děkan, a to na základě doporučení komise, která dle předpokladu bude zasedat
koncem měsíce října.
2. Informace k pracovní době - děkan
Děkan informoval, že k 1. 1. 2020 bude na fakultě spuštěna evidence pracovní doby
všech zaměstnanců. Za tímto účelem bude vytvořen vnitřní předpis s možností využití
aplikace v Inetu. Směrnici mají povinnost implementovat všechny fakulty MU a v této
souvislosti uvedl, že práce na vytvoření směrnice na naší fakultě intenzivně probíhají.
Účinnost předpisu se předpokládá od 1. 1. 2020. Požádal přítomné vedoucí o zaslání
možných podnětů a připomínek.
3. Plagiátorství - děkan
Děkan seznámil s výsledky celouniverzitní kontroly závěrečných prací. Mimo jiné také
uvedl, že u dvou prací došlo k zahájení řízení o odebrání titulu nebo zneplatnění části
státní závěrečné zkoušky. Zároveň nyní probíhají disciplinární řízení a některá budou
ještě zahájena. Sdělil, že se připravuje metodika, která bude vedoucím prací velmi
nápomocna. Zdůraznil, že vedoucí práce vždy musí provést kontrolu na plagiování.
K problematice plagiátorství se vyjádřil i garant mgr. studijního programu doc.
Mrkývka. Poukazuje na to, že některá hodnocení závěrečných prací jsou
nepřezkoumatelná, chybí zdůvodnění posudků. Již při zadávání témat prací je třeba
dbát na to, aby témata byla konkrétní, dobře zaměřená a měla odpovídající úroveň.
V diskuzi vystoupili i další vedoucí kateder/ústavů se svými podněty. Tomuto tématu
se bude věnovat i následující PVK. K řešení je, kdo má podepisovat zadání
závěrečných prací.
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4. Garanti studijních programů - děkan
Děkan připomněl zejména nutnost spolupráce mezi garantem studijního programu,
vedoucím katedry/ústavu a garantem předmětu.
5. Nominace na medaile - tajemnice
Tajemnice sdělila záměr vedení fakulty ocenit významné pedagogy a osobnosti fakulty
fakultními medailemi, a to při příležitosti oslav 100. výročí založení MU. Slavnostní
předání je plánováno na Dny práva, konkrétně čtvrtek 21/11/2019, po slavnostním
zahájení. Tajemnice požádala vedoucí o nominaci 2-3 kandidátů za každou katedru a
ústav do 20/10/2019 na její adresu.
6. Různé
6.1. Děkan
Předal přítomným žádost SKAS o možnost účastnit se na poradě vedení fakulty.
V následné diskuzi zazněly ze strany vedoucích argumenty pro i proti a děkan navrhl
pozvat na příští PVK předsedu SKAS a žádost společně prodiskutovat.
6.2. Proděkan Radvan
Požádal vedoucí o připomenutí informace o konferenci DNY PRÁVA 2019
zaměstnancům katedry/ústavu s tím, že je možné se stále přihlašovat. Konference se
bude konat dne 21. a 22. listopadu 2019.
6.3. Proděkan Fryšták
Poděkoval za participaci na katalogu časopisů, který byl dokončen a je možné s ním
pracovat. Proděkan Fryšták informoval, že katalog bude umístěn na webových
stránkách a předán proděkanům pro VaV na ostatních právnických fakultách.
Zdůraznil, že seznam není konečný a bude průběžně aktualizován.
Upozornil na důležitou skutečnost, že někteří akademičtí pracovníci chybně pochopili,
že již není třeba zadávat publikace do RIVu. Dle platné metodiky je to stále nezbytné.
Vědecké výsledky pro hodnocení v oblasti přínosu poznání a společenské relevance
se vybírají pouze z evidovaných výsledků. Požádal vedoucí, aby na katedrách/
ústavech sdělili, že je nutné s RIVem nadále pracovat.
Děkan poděkoval přítomným za pozornost, další PVK proběhne 5/11/2019 ve 13
hodin, před VR PrF MU.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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