Zápis č. 7/2019-2020 z mimořádně porady vedoucích kateder a ústavů
dne 13. 3. 2020, 10.00 h
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: nouzový stav
Omluveni: prod. Sehnálek
Host: předseda SKAS MU
Děkan přivítal přítomné na mimořádné PVK. Důvodem mimořádné schůzky je zajištění
distanční výuky a potřebných nástrojů vzhledem k mimořádné situaci tak, aby výuka mohla
pokračovat. Budou přijímána opatření minimalizující dopad na výuku. Zatím z toho vyplývají
tyto prozatimní závěry:
1. Posun termínu pro odevzdání závěrečných prací na 3. 5. 2020. Závěrečné práce se
odevzdávají výhradně v elektronické formě prostřednictvím ISu. Sekretářky kateder
budou informovat vedoucí o předaných závěrečných pracích. Vedoucí co nejrychleji
stanoví oponenty.
2. Nadále platí současný harmonogram studia, platí to i pro SZZk. Podmínky
přizpůsobujeme stávající situaci. Studenti mohou i nadále absolvovat studentské
praxe. Záleží na studentech, zda je chtějí absolvovat (nebudou nuceni) a na dohodě
s poskytovatelem praxe, zda je přijme. Rovněž funguje klinická výuka mimo fakultu.
Proděkan Sehnálek nyní připravuje předpis ve smyslu postavení klinické formy výuky
na roveň praxím.
3. Je nutné počítat s prodloužením semestru minimálně do 17.7., studenti budou
informováni.
4. Zaměstnanci ve věkové kategorii 70+ mají nařízený home office, nebudou se účastnit
zkoušek, obhajob a obdobných aktivit.
5. Ústní zkoušení je třeba rozložit a zvát studenty jednotlivě na konkrétní hodinu, je možné
zápočet spojit se zkouškou. (nyní vyloučeno dalšími opatřeními vlády ČR – pozn. ze
dne 18. 3. 2020)
6. O formě distanční výuky a používaných prostředcích rozhodnou garanti předmětů ve
spolupráci s vedoucími kateder.
7. Je zachováno zadávaní samostatných úkolů a semestrálních prací.
8. Univerzita poskytuje nástroj pro skupinovou komunikaci MS Teams.
Děkan rovněž informoval o zájmu studentů zapojit se do dobrovolnictví. Dobrovolnictví za
fakultu řeší proděkan Radvan.
Diskuse probíhala v následujícím pořadí (nejedná se o stenozáznam, pouze o zachycení
podstatných prvků diskuse):
Prorektor Polčák předal aktuální zprávy z jednání krizového štábu univerzity a zároveň
upozornil na přehled distančních nástrojů, které mohou pedagogové využívat. K dispozici pro
skupinovou komunikaci je MS Teams.
Předseda SKAS komory tlumočil zájem studentů o výuku a zájem dostat se k studijním
materiálům.
Dr. Horecký upozornil, že v případě zrušení zápočtu u některých předmětů může nastat kolize
se studijním řádem. Děkan reagoval, že v takovém případě by šel pokyn od rektora MU a se
souhlasem AS MU.
Doc. Lavický uvedl, že se zápočty počítá, a to formou hromadného testu, který mohou psát
studenti doma na počítači. Zmínil také možnost změnit formu zkoušky z ústní na písemnou.
Jako důležité označil dodržet stejné podmínky pro celý semestr.
Prorektor Polčák uvedl, že rozhodnutí budou univerzitou přijímána postupně.
Proděkan Radvan upozornil, že zahraniční studenti odjíždí domů a požádal o dořešení
ukončení jejich předmětů s maximální vstřícností.
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Informoval, že podmínkou pro ukončení studia je studium v zahraničí (Erasmus) nebo
absolvovat předmět v cizím jazyce. Vzhledem k situaci, kdy zahraniční pedagogové nesmí
přijíždět na výuku, lze tuto povinnost nahradit cizojazyčnými předměty vyučovaných našimi
pedagogy. Studenty posledních ročníků je možné zapsat i nad stanovený limit.
Doc. Lavický uvedl, že v programu VYJU se hromadně píše diplomový úkol v PC učebně.
Navrhne jinou formu.
Proděkanka Jurníková zaručila individuální přístup u studentů 5 ročníku.
Děkan uvedl k dotazu na uznání dobrovolnictví jako praxe – bude se uznávat dobrovolnictví
s odpovídajícím obsahem.
Doc. Lavický sdělil, že přednášky není nutné předávat studentům pouze formou video
záznamů, ale i rozšířením výukových materiálů s podrobným komentářem. Děkan v této věci
předal nabídku na pomoc od Mgr. Johna Gealfowa (Nugis Finem). Pomoc s distanční výukou
nabízí i Ústav práva a technologií.
Předseda SKAS předal žádost bc. studentů o komentované prezentace.
Doc. Ronovská jako nejpřátelštější nástroj označila Zoom, uvedla, že je k okamžitému použití.
Doc. Křepelka apeloval na sjednocení postupů, aby pro studenty nenastal chaos.
Tajemnice vyzvala vedoucí, aby si přes víkend rozmysleli jaké nástroje budou využívat MS
Teams x Zoom a vyzkoušeli je. Bude také záležet na technické podpoře univerzity.
Doc. Svatoň uvedl, že ještě zbývá jedna třetina výuky u bc. programů a je připravený dokončit
ji v mimořádném režimu.
Děkan žádá, aby osobní konzultace probíhaly jen výjimečně, je nutné omezit přítomnost na
fakultě. (nyní vyloučeno dalšími opatřeními vlády ČR – pozn. ze dne 18. 3. 2020) Uvedl, že
preferované jsou distanční formy konzultace - telefonicky nebo emailem.
Dr. Horecký uvedl, že akademický pracovník má povinnost dodržovat distanční výuku dle
rozvrhu. Způsob nechává na každém, zmínil nutnost dostupnosti, případně s odkazem na
telefonní číslo, na kterém je pedagog k zastižení.
Tajemnice upozornila na externisty - sdělila, že fakulta se všemi uzavřela DPP, tak jak bylo
plánováno. V této souvislosti žádá garanty předmětu o kontaktování externistů, aby i oni
studentům poskytli studijní materiály.
Prod. Fryšták otevřel otázku SVOČ, uvedl, že studenti mohou pracovat, práce se budou
odevzdávat pouze elektronicky a zdůraznil, že se zatím nic neruší.
Proděkan Radvan uvedl, že konference Cofola je zrušena, ale vyjde elektronický sborník, aby
byly naplněny plánované výstupy pro studenty.
Tajemnice uvedla, že v projektech specifického výzkumu bude třeba provést co nejdříve
změny, jestliže je již nyní jasné, že plánované aktivity (např. zahraniční cesty) nebo výstupy
nebudou splněny. Vyzvala, aby řešitelé kontraktovali Bc. Augustinovu.
Děkan uvedl, že tato výzva se týká všech projektů s tím, že projektová i vědecká činnost
nebyla nijak omezena. Je samozřejmě nutné přihlédnout k aktuální situaci.
Děkan informoval o zrušení provozu knihovny. Ta je otevřena pouze pro zaměstnance, kteří
mohou po ohlášení předem knihy vracet i vypůjčovat.
Prod. Koukal hovořil o využití možnosti zpřístupnění knih v elektronické formě, ale zatím to
není technicky proveditelné.
Doc. Svatoň se zeptal, jakým způsobem se bude vykazovat pracovní doba v el. systému.
Tajemnice – akademičtí pracovníci se aktuálně pohybují v režimu home office, který si
rozvrhují sami. Přímá výuka, konzultace ani zkoušky neprobíhají. Na konci měsíce je nutné
výkaz předat vedoucímu ke schválení. (Přímá výuka 0, systém automaticky dopočítá fond
pracovní doby) Vytíženost se bude řešit.
Doc. Mrkývka se dotazuje na tuzemské služební cesty.
Tajemnice zopakovala, že zahraniční cesty jsou zakázané a tuzemské cesty jsou všem
akademickým pracovníkům nedoporučeny. Pokud již někdo o služební cestu požádal, může ji
v systému zrušit nebo označit, že se služební cesta neuskutečnila. Náhrady za storna, která
zaměstnancům vznikla v důsledku zrušených cest jim budou uhrazena v plné výši.
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Tajemnice informovala, že v následujícím týdnu bude probíhat, po domluvě s úklidovou
službou, důkladný úklid toalet, prostor budovy i jednotlivých kanceláří. Sdělila, že režim
neakademiků je od příštího týdne zkrácen na 6 hodin přítomnosti na pracovišti v rozmezí od
8.00 do 15.00 h, zbývající dvě hodiny jsou v režimu HO (na emailu, telefonu). Upozornila na
zkrácení oevření budovy, a to do 19 hodin. Vyzvala všechny, kdo tak doposud neučinili,
k vyčerpání loňské dovolené do konce března. Pokud by někdo měl zájem o přesměrování
linky, může se obrátit přímo na tajemnici nebo ing. Kleina. Provoz budovy a režim NEA
pracovníků bude upravován podle vývoje situace.
Docent Křepelka nabídl, že jako odborník na zdravotnické právo může odpovědět na všechny
písemné dotazy. Zároveň informoval, že od 1. 4. vznikne na katedře nové oddělení pod
vedením prof. Rozehnalové.
Děkan shrnul všechny důležité body:
1. Termín pro odevzdání závěrečných prací pro období jaro 2020 je stanoven na 3. 5. 2020, a
to výhradně elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému MU. Dosavadní
harmonogram státních závěrečných zkoušek zůstává prozatím zachován.
2. Garanti studijních předmětů přizpůsobí distanční opory kurzů současným podmínkám.
Studijní materiály budou naplněny tak, aby nahradily přímou výuku, tj. každý studijní předmět
bude naplněn studijními materiály rozšiřující stávající stav. Distanční výuka (on-line), záznamy
přednášek apod. jsou doporučené formy a je vhodné, aby je vyučující použili tak, aby v co
největší míře nahradily absenci přímé (kontaktní) výuky.
3. Garanti studijních předmětů budou bezodkladně informovat studenty o změnách ukončení
předmětů a jejich zabezpečení studijními materiály.
4. Za zrušení přímé výuky nelze požadovat žádnou náhradu – studentům však lze stanovit
studijní povinnosti v souvislosti s obsahem předmětu a cíli předmětu, tak, aby podmínky kurzu
byly dostatečně naplněny (vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci). Garanti studijních
předmětů mohou změnit podmínky ukončení předmětu (s vyloučením přímé výuky a
přítomnosti studentů na výuce). Garanti při kontrole plnění zváží posunutí termínů pro
odevzdání po přihlédnutí k aktuální situaci a možnosti studentů podmínky splnit.
5. Individuální konzultace jsou v odůvodněných případech povoleny, vždy s přihlédnutím k
dodržení bezpečnostních opatření. (nyní vyloučeno dalšími opatřeními vlády ČR – pozn. ze
dne 18. 3. 2020)
6. Zkoušky mohou probíhat distančně, je-li to s přihlédnutím k obsahu studijního předmětu
možné. Je povoleno ústní zkoušení, ale tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření. (nyní
vyloučeno dalšími opatřeními vlády ČR – pozn. ze dne 18. 3. 2020) Vyloučeny jsou všechny
formy zkoušení, při kterých je více studentů na jednom místě.
7. Studentům pátých a vyšších ročníků se umožní zápis do cizojazyčných předmětů, které
probíhají, a to i nad stanovený počet.
8. Praxe mohou proběhnout po vzájemné dohodě studenta a poskytovatele. Totéž platí pro
tzv. klinickou výuku.
9. Koordinaci dobrovolníků zajišťuje proděkan pro zahraniční a vnější vztahy ve spolupráci s
předsedou SKAS.
10. Knihovna je pro veřejnost a studenty uzavřena.
11. Provedením pověřuji příslušné proděkany.
12. Vedoucí kateder a ústavů koordinují veškeré aktivity na svých pracovištích.
13. Výše uvedené dopadá i na celoživotní vzdělávání.
Zapsala: ing. Hrušková
Schválil: doc. Škop
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