Zápis č. 6/2019-2020 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 3. 3. 2020, 12.00 h
MU-IS/85266/2020/1163331/PrF
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Opatření a doporučení v souvislosti se šířením koronaviru
2. Nový systém odměňování
Proděkan Radvan zahájil pravidelnou poradu vedoucích kateder/ústavů a předal
omluvu děkana, který se účastní kolegia rektora na RMU. Proděkan uvedl, že na
program porady je naplánován jediný bod, a to nový systém odměňování. Všichni
vedoucí obdrželi předem nezbytné podklady a vedení fakulty by rádo vyslechlo názory
a vyjádření přítomných k této problematice.
1. Opatření a doporučení v souvislosti se šířením koronaviru
Tajemnice vystoupila s aktuálním opatřením v souvislosti s nepříznivou situací
se šířením koronaviru. Uvedla, že s okamžitou platností dochází ke zrušení
zahraničních cest v březnu t. r. s tím, že veškeré náklady na zrušené služební cesty
půjdou na vrub fakulty. Toto opatření se netýká cest v rámci České republiky.
S největší pravděpodobností bude platit stejné opatření i pro zahraniční cesty v dubnu.
Na dotaz doc. Mrkývky, týkajícího se schvalování dovolených do zahraničí, uvedla, že
je třeba pedagogy upozornit, že po návratu z dovolené z rizikových oblastí je nařízena
2 týdenní karanténa, na kterou budou muset použít dovolenou. Zároveň je takové
jednání vůči kolegům i studentům nezodpovědné, protože se bude muset přeplánovat
zástup výuky na katedře po celou dobu nepřítomnosti.
Tajemnice sdělila, že přesný pokyn k aktuální situaci bude ještě dnes během
odpoledních hodin umístěn na webových stánkách fakulty. V případě potřeby je
tajemnice připravena řešit individuální žádosti.
Proděkanka Jurníková informovala, že bude zřízena tzv. el. sběrná schránka, do které
mohou studenti zasílat omluvenky v případě příznaků onemocnění a následně jim
bude na 14 dní uznána omluva se záznamem v ISu.
Děkan do diskuze přispěl s aktuálními informacemi z porady kolegia rektora a mimo
jiné k této věci předal výzvu k zachování klidu a nešíření paniky. Sdělil, že vedení
univerzity ruší k dnešnímu dni výuku U3V, protože senioři, zvláště nad 80 let jsou
nejrizikovější skupinou. Dále děkan předal další informace z porady vedení univerzity
týkající se mimo jiné rozpočtu, navýšení tarifů od roku 2021, studijních přihlášek a také
k záměru pořízení promočních talárů pro všechny studenty.
2. Nový systém odměňování
Děkan předal slovo prod. Koukalovi, který otevřel rozpravu k zaslaným materiálům.
V úvodu uvedl, že vedoucí obdrželi tabulku, která obsahuje porovnání výpočtu podle
dosavadního postupu a podle nového postupu, simulaci výsledku za výuku a doktorské
studium a dále obdrželi návrhy tří opatření PrF, která vzešla z kolegia děkana:
 Určení kritérií pro hodnocení výkonu akademických pracovníků (vytíženost)
 Kritéria a podmínky přidělení mimořádných odměn akademickým pracovníkům
 Pravidla pro stanovení výkonnostních odměn akademickým pracovníkům
Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Jako první bylo diskutováno opatření k vytíženosti. Proděkan Koukal uvedl, že
vytíženost je naše unikátní know-how a dále zmínil, že stávající systém běží v takřka
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nezměněné formě již cca 12 let a je nezbytné ho přenastavit. Hovořil k vhodnosti
zvýhodňování vyučujících v denní výuce, která obsahuje i semináře a v přepočtu na
studenta (student/hodina) je studentovi věnováno více hodin. Proděkan také otevřel
problematiku způsobu zkoušení. Upozornil na skutečnost, že u povinně volitelných
předmětů nabíhá skupina studentů s ISP, a to dvakrát, z tohoto důvodu se tato skupina
vypustí. Nechal k uvážení, zda sledovat předměty, kde jsou zapsáni 2-3 studenti.
Sdělil, že u doktorského studia se sledují body spojené s disertací a že vhodnější je
sledovat vytíženost podle počtu doktorandů. Proděkan Koukal se také pozastavil u
dvojího ukončování předmětů a podal krátký komentář.
Vedoucí se postupně vyjadřovali k návrhu opatření k vytíženosti a zazněly příspěvky,
které se týkaly mimo jiné rozdílu mezi zkouškami a ocenění formy zkoušení (klauzura,
test, ústní zkouška), seminární výuky a ukončování předmětů v PhD studiu.
Děkan zakončil konstruktivní diskuzi a stanovil termín 13/3/2020 (včetně) na zasílání
písemných připomínek a komentářů k návrhům. Přislíbil zaslat ještě jednou všem
vedoucím předložené návrhy opatření ve sdílené verzi.
Děkan poděkoval za pozornost a pozval přítomné na další PVK dne 7/4/2020 ve 12
hodin.
Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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