Zápis č. 4/2019-2020 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 7. 1. 2020, 12.00 h
MU-IS/19318/2020/1096094/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluva: prod. Radvan
Hosté: Ing. Jaroš, Mgr. Hudeček

Program:
1. Hodnocení VaV
2. Další organizace konference Dny práva
3. Problematika rozdělování odměn
4. Doktorské studijní programy
5. Evidence pracovní doby
6. Vztah garantů a VK
7. Různé
Děkan přivítal přítomné v novém roce a předal slovo proděkanu Fryštákovi.
1. Hodnocení VaV
Proděkan Fryšták seznámil přítomné s přípravami sebehodnotící zprávy za oblast
vědy a výzkumu za období 2014-2018. V této souvislosti avizoval, že 13/1/2020 zašle
vedoucím sebehodnotící formuláře a požádal o jejich vyplnění do 31/1/2020. Doporučil
do jednotlivých částí uvést nejvýznamnější události nebo vědecké počiny za své
úseky. Jako příklady uvedl úspěšné konference, přednášky, členství v mezinárodních
radách apod.
Ing. Jaroš v krátké ukázce detailně představil jednotlivé okruhy včetně formuláře.
Termín pro odevzdání sebehodnotící zprávy na RMU je stanoven na březen 2020. Na
základě výsledků sebehodnocení budou fakultě přidělovány finanční prostředky ze
strany univerzity na období dalších pěti roků.
Děkan v závěru tohoto bodu diskutoval i otázku vnitřního hodnocení VaV, možnosti a
formy motivace a ocenění práce na fakultě např. formou cen děkana. Otázka bude
otevřena k další diskusi na některé z dalších PVK.
2. Další organizace konference Dny práva
Děkan úvodem poděkoval organizátorům za úspěšnou realizaci konference Dny práva
2019. V této souvislosti požádal vedoucí o názory ke koncepci konference pro další
období ve smyslu zachování současné podoby nebo úprava formátu ev. jako krajní
možnost zrušení konference.
Vedoucí mezi sebou diskutovali názory a podněty. Většina diskutujících se vyslovila
pro zachování konference s úpravou formátu a zazněly mimo jiné tyto náměty:
-možnost tematického profilováni konference, účast významných osobností, zajímavá
aktuální témata, výběrovost příspěvků
-forma konference jako plenární zasedání, forma panelových diskuzí
-vhodnější termín konání konference včetně prodloužení trvání, možnost konat
konferenci jedenkrát za dva roky,
-změna formy výstupů z konference, vytvoření pokynů k publikaci výsledků, úprava
recenzního řízení.
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Děkan náměty shrnul a požádal proděkana Radvana a dr. Valdhanse k předložení
návrhu dalšího postupu nebo variant, který by vedl k implementaci změn. Návrh bude
předložen na další PVK.
3. Problematika rozdělování odměn
Proděkan Koukal uvedl, že stávající systém odměňování neodpovídá vnitřním
předpisům MU a ani potřebám fakulty. Sdělil, že se problematikou zabývalo i poslední
zasedání kolegia děkana a nadále je vedena diskuze k podmínkám a postupům v
rozdělování výkonnostních odměn akademickým pracovníkům za výsledky z oblasti
výuky, vědy, výzkumu a dalších činností. Členové kolegia se přiklání k využití dat ze
systému vytíženosti, která jsou mimořádně komplexní. Výkonnostní odměny budou na
pracoviště přidělovány na základě dat ze systému vytíženosti. Rozdělení finančních
prostředků na pracovištích pak bude zcela v kompetenci vedoucího katedry.
Výkonnostní odměny budou vypláceny dvakrát ročně. Kromě toho budou vypsány
konkrétní mimořádné odměny za významné počiny v oblasti výuky, vědy a
společenské role fakulty se stanovenou částkou. Tyto odměny budou vypláceny
jedenkrát ročně.
Tajemnice informovala, že aktuálně je prověřován systém vytíženosti a připravují se
úpravy některých koeficientů, jelikož původní nastavení již neodpovídá aktuální
struktuře kateder, výuky, počtu studentů. Data, v upravené formě, budou nadále
využívána pro stanovení osobního ohodnocení. Stanovení výkonu za výsledky
z oblasti vědy a výzkumu, musí rovněž projít úpravou, jelikož používané body z RIVu
již nejsou aktuální, byly zafixovány k r. 2015. Sdělila, že požádala proděkana Fryštáka,
prostřednictvím Rady pro RIV nebo obdobného odborného útvaru o vytvoření interního
systému hodnocení výsledků VaV formou indexace výsledků dle platné metodiky
hodnocení VaV a vyjádření preferencí fakulty. Indexaci druhů výsledků je nezbytné
zajistit v průběhu února 2020. Závěrem informovala, že na další PVK předloží
společně s proděkanem Koukalem propracovanější materiál k této problematice.
4. Doktorské studijní programy
Děkan se vyjádřil k problematice další koncepce doktorských studijních programů na
PrF. Uvedl, že diskuze bude probíhat i nadále.
5. Evidence pracovní doby, rekonstrukce budovy
Tajemnice informovala, že byli proškoleni všichni neakademičtí pracovníci a sekretářky
kateder/ústavů. Oznámila, že školení akademických pracovníků provede během ledna
na katedrových schůzích a požádala vedoucí o součinnost.
Tajemnice informovala, že během úterý 14/1/2020 bude předáno staveniště a jsou tak
zahájeny stavební úpravy ve velkých učebnách. Celková rekonstrukce včetně
instalace audiovizuální techniky a interiérů si vyžádá cca 1,5 roku. Současně byla
zahájena rekonstrukce stropů v učebnách 302 a 316, která potrvá cca 3 měsíce.
Upozornila, že v budově bude zvýšená hladina zvuku a prachu.
6. Vztah garantů a VK
Děkan se zabýval organizačními vztahy mezi garanty programů, garanty předmětů
a vedoucími kateder/ústavů, které vychází z univerzitních předpisů.
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Garant předmětu odpovídá vedoucímu katedry za technické zabezpečení předmětu,
za obsah a kvalitu pak odpovídá garantovi programu. V případě kolize rozhoduje o
sporu v první instanci příslušný proděkan, v druhé instanci děkan fakulty.
V případech týkajících se více studijních programů je nezbytná shoda garantů, při
kolizi rozhodují příslušní proděkani a následně pak děkan.
Diskuze nad vyjasněním organizačních vztahů mezi garanty předmětů a vedoucími
pracovišť/kateder a garanty programů bude dále probíhat. Informoval, že je možné
interním předpisem přenést některé pravomoci garanta programu a garanta předmětu
na vedoucího katedry.
Děkan poděkoval za pozornost a pozval přítomné na další PVK dne 4/2/2020 ve 12
hodin.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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