Zápis č. 3/2019-2020 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 3. 12. 2019, 12.00 h
MU-IS/235789/2019/1070680/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Akreditace doktorských studijních programů
2. Odměny za zahraniční publikace
3. Informace ze schůzky kateder soukromého práva - systém kreditování
4. Evidence pracovní doby
5. Externisté
6. Sebehodnotící zpráva
7. Společný univerzitní základ
8. Různé
Děkan přivítal přítomné na pravidelné poradě a uvedl, že PVK bude vždy začínat ve 12
hodin.
1. Akreditace doktorských studijních programů
Děkan informoval o nových akreditacích doktorských studijních programů, které byly PrF
uděleny pouze na 4 leté období. Sdělil, že důvodem krácení platnosti akreditací bylo rozdělení
původního programu na 12 jednotlivých programů a tlumočil požadavek RVH a rektora na
jejich opětovné slučování. Avizoval, že v krátké době se budeme muset zamyslet nad další
koncepcí. Nabízí se různé varianty pro sloučení programů, které by mohly snížit administrativní
zátěž. V následné diskuzi zazněly různé názory a podněty, mimo jiné k náročné koordinaci při
spolupráci kateder na jednom programu. Děkan uvedl, že se k problematice vrátíme na
lednové poradě.
2. Odměny za zahraniční publikace
Děkan zahájil diskuzi k odměnám za zahraniční publikace, které aktuálně nejsou poskytovány,
jestliže publikace vznikla v rámci realizace vědeckých projektů. Doc. Kosař vznesl požadavek
na změnu tohoto pravidla, proběhla emailová diskuze. Tajemnice v této souvislosti sdělila, že
aktuálně platný systém odměn bude zrušen, jelikož tak, jak je nastavený neodpovídá platným
univerzitním normám a již nemá požadovaný motivační účinek. Aktuálně je připravovaná
úprava, založená na systému výkonnostních a mimořádných odměn, a to již pro rok 2020.
Tajemnice ve spolupráci s proděkanem Koukalem připraví návrh, který vedoucí kateder/ústavů
obdrží k připomínkování. Avizovala, že nový systém posílí roli vedoucích při rozdělování
odměn.
3. Informace ze schůzky kateder soukromého práva – systém kreditování
Děkan podal informaci o proběhlé schůzce vedoucích kateder obchodního, občanského a
pracovního práva. V rámci schůzky se rovněž řešil problém kreditování předmětů, který
aktuálně neodpovídá skutečné zátěži kladené na studenty. Zopakoval, že 1 kredit odpovídá
25 až 30 hodinám zátěže studenta v konkrétním předmětu za semestr. V této souvislosti
požádal všechny garanty studijních předmětů o stanovení zátěže studenta během semestru,
a to pro potřeby hodnocení skutečného stavu. Výčet by měl obsahovat přednášky, semináře,
čtení povinné a doporučené literatury, přípravu, seminární práce, prezentace atd. Informoval,
že v této věci osloví všechny garanty předmětů ještě emailem a sdělil, že výsledek bude
požadovat do 31/1/2020.
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4. Evidence pracovní doby
Tajemnice poděkovala za připomínky k normě upravující evidenci pracovní doby. Předpis
bude ve verzi po připomínkách projednán na kolegiu 16. 12. 2019. Aktuálně probíhá na
vybraných pracovištích testovací provoz elektronické evidence pracovní doby.
Slovo předala doc. Mrkývkovi a dr. Horeckému, kteří sdělili první praktické zkušenosti
s testováním. Zdůraznili, že je nutné vložit do rozvrhu předmětu všechny pedagogy, kteří
studijní předmět vyučují. Zároveň doporučují vyplňovat evidenci průběžně.
Tajemnice přítomné ubezpečila, že pro každou katedru bude v průběhu ledna uspořádáno
školení a zopakovala, že v případě akademických pracovníků je evidována pouze přímá
výuka, zkoušení a konzultace. Dovolená a služební cesty se natahují automaticky ze systému
docházky.
5. Externisté
Děkan informoval, že došlo k významnému nárůstu zapojení externistů do výuky a tím spojený
nárůst nákladů. Stav označil za neakceptovatelný a uvedl, že se problematice věnovalo i
pondělní jednání kolegia.
Zdůraznil, že v povinných předmětech vyučují kmenoví zaměstnanci, externisté jen zcela
výjimečně. Tajemnice nárůst potvrdila a vyzvala vedoucí k revizi počtu externích vyučujících
na katedře/ústavu a s tím souvisejícím počtem PVP.
Následná diskuse byla podnětná a dotkla se i tématu dovednostních předmětů, kdy tento typ
výuky je nákladný, ale rušit ho nebudeme. Proděkan Sehnálek přislíbil, že k otázce
dovednostních předmětů svolá v průběhu ledna 2020 schůzku.
6. Sebehodnotící zpráva
Proděkan Fryšták informoval o přípravě sebehodnotící zprávy za oblast vědy a výzkumu za
roky 2014-2018. Termín pro odevzdání zprávy je stanoven na březen 2020. Požádal vedoucí
o zaslání přehledu významných členství za katedru, které jsou jedním z hodnocených údajů.
Uvedl, že pro potřeby zprávy budou vybrána členství nejprestižnější. Sdělil, že v následujících
dnech bude absolvovat informační schůzku ke zpracování zprávy a poskytne detailnější
informace.
7. Společný univerzitní základ
7.1. Proděkanka Jurníková informovala, že právnická fakulta dostala od RMU výzvu k zapojení
do pilotního projektu společného univerzitního základu a k předložení nabídky 3 předmětů na
jaře 2020, přičemž jeden z předmětů má být v AJ. Předměty mají být formulovány pro studenty
humanitních oborů, pouze pro frontální výuku, v rozsahu 3 kreditů. Do projektu budou
předloženy předměty z katedry obchodního práva, občanského práva a ústavního práva a
politologie. Záměrem je zaujmout studenty z jiných fakult a rozšířit tak nabídku pro bc.
prezenční studium. Stejnou možnost budou moci využívat v rámci univerzity i studenti PrF.
Proděkanka přislíbila navštívit dotčené katedry k podrobnější domluvě.
7.2. Proděkanka Jurníková sdělila vedoucím informace k přesunu konání lednových SZZk na
fakultu informatiky. Informovala, že si vybrané prostory na FI byla osobně prohlédnout,
prostory jsou vhodné. S dotazy se mohou zkoušející přímo na místě obracet na paní
Markovou, která bude zkoušky na FI organizačně zajišťovat. Apelovala na předsedy SZZk,
aby zvláště u průchozích komisí kontrolovali jednotlivé protokoly a dbali na to, že rozhodování
o výsledku SZZk musí probíhat komisionálně. Komise musí být vždy usnášeníschopná!
Proděkanka avizovala přípravu změn SZZk.
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8. Různé
Na programu příští PVK bude koncepce (zachování/změna/zrušení) konference Dny práva.
Děkan prosí vedoucí kateder o přípravu na toto téma.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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