Zápis č. 9/2019-2020 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 29. 4. 2020, 14.00 h, MS Teams
Přítomni: kolegium, vedoucí kateder a ústavů, dr. Míšek
Omluveni: doc. Polčák, dr. Myška
Program:
1. Současná situace – (ne)otevírání fakulty
2. Diskuse ke SZZk (varianty a zajištění)
3. Termíny postupových zkoušek a koordinace termínů
4. Různé
Děkan uvítal vedoucí kateder/ústavů na dnešním distančním zasedání a ujal se moderování
průběhu jednání.
1. Současná situace – (ne)otevírání fakulty
Děkan konstatoval, že se stále situace mění a avizoval, že by se fakulta od začátku května
měla začít pomalu vracet do standardního režimu. Na fakultu se vrátí v příštím týdnu
v omezeném režimu neakademičtí pracovníci. Akademičtí pracovníci dále plní své úkoly.
Knihovna se s největší pravděpodobností otevře nejdříve pro odevzdávání knih pro končící
studenty, dále půjčování a následně bude zpřístupněna studovna. Upozornil, že v knihovně
budou platit přísná bezpečnostní omezení. V knihovně také zřejmě – v závislosti na nutných
hygienických opatřeních - budou stanoveny zvláštní časové úseky pro akademické
pracovníky. Výuka proběhne, dle rozhodnutí rektora, do 15. 5. 2020 pouze distančně.
Prezenční výuka v tomto semestru probíhat nebude. Pokud bude mít někdo zájem, je možnost
uskutečnit prezenční předstátnicovou výuku za dodržení maximálního počtu 5 osob (či dle
aktuální situace) a dodržení všech hygienických opatření. Uvedl, že jsou povoleny individuální
konzultace, rovněž pouze za splnění stanovených podmínek (domluva na obou stranách,
přesně stanovený čas, potvrzení studenta o bezinfekčnosti, roušky, rukavice). Konzultace
bude probíhat ve vyčleněné učebně 042. Upozornil, že bude možné vykonat distanční zkoušky
i před termínem 15/5, což je novinka, která se týká především studentů, kteří nemají splněny
požadavky pro přístup k SZZk.
2. Diskuse ke SZZk (varianty a zajištění)
Děkan uvedl, že vedoucí obdrželi materiál popisující průběh SZZk. Velmi podobně budou
vypadat i obhajoby. V dokumentu jsou předloženy tři varianty. Zmínil, že možnosti jsou
otevřené, kolegium děkana se kloní k prezenční formě se stanovenými hygienickými
omezeními. Zdůraznil, že zkoušený student se bude připravovat pod dohledem v jiné
místnosti. Pokud bude umožněn přístup veřejnosti, nebude se muset dělat záznam, pokud
veřejnost bude vyloučena, záznam bude povinný. Upozornil také na více státnicových termínů.
Je připraven i záložní plán plně distanční formy SZZk, a to pro případ, že by vyskočily křivky
nakažených. V současné době se jeho aktivace nepředpokládá. Děkan otevřel diskuzi
k tomuto bodu.
Děkan dále popsal, že v této variantě je navržena přítomnost komise a studenta v jedné
místnosti. Příprava studentů bude probíhat v jiné místnosti, kde je přítomen tajemník.
V učebně budou zajištěny rozestupy mezi zkoušejícími i studentem, bude se zkoušet
v rouškách, bude zajištěna dezinfekce místnosti a její větratelnost (a další hygienické
požadavky). Protokoly ke SZZk budou v elektronické podobě. Za účelem omezení přímého
kontaktu budou otázky losovány elektronicky, studenti budou zváni na přesný čas, výsledky
budou vyhlašovány bezprostředně po ukončení průběhu ústní části každého studenta, kdy
proběhne za jeho nepřítomnosti porada komise. Bude snížen i počet studentů přiřazených
k jedné komisi. Pro obhajoby bude vždy zajištěna a vyhrazena příslušná místnost, kde se
budou konat obhajoby za stejných bezpečnostních pravidel.
Prof. Kalvodová sdělila, že se k této variantě osobně také přiklání a zmínila se o
nepříjemnostech s nošením roušek.
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Děkan potvrdil, že nošení roušek je nepříjemné, ale umožní osobám být v jedné místnosti.
Informoval o losování otázek a způsobu, jak předseda dohlédne a zajistí nahodilost a
nestrannost. Navrhl zajistit dozor z řad vyučujících nebo dalších členů komise.
Prof. Kalvodová uvedla, že jiný člen komise by byla nejjednodušší varianta.
Doc. Lavický sdělil, že podporuje variantu A a vznesl dotaz k vyplňování elektronického
protokolu a na technické zabezpečení. Uvedl, že tím jak budou studenti zváni na přesný čas,
bude hlídání času důležité, ale i velmi náročné zvláště pro předsedu i členy komise.
Děkan odpověděl, že vyplňování elektronického protokolu bude v režimu informačního
systému, kde systém umožňuje pracovat v reálném čase na jednom dokumentu z více PC.
Potvrdil, že kázeň a dodržování harmonogramu bude v průběhu zkoušky opravdu zásadní, a
režim se stejně tak bude týkat i obhajob.
Tajemnice upřesnila, že se předpokládá, že v jednom dni budou pracovat souběžně 4 komise,
které vyzkouší každá 6 studentů, čímž bude odzkoušeno 24 studentů denně. Vyzvala vedoucí,
aby již začali uvažovat o složení zkušebních komisí. Tajemník může rovněž asistovat při
vyplňování protokolu.
Doc. Mrkývka uvedl, že asi bude obtížné zajistit dostatečné množství tajemníků a navrhl
zapojit i kolegy/asistenty z jednotlivých kateder. Mladší kolegové se zapojují i na jiných
fakultách, čímž se seznamují s průběhem SZZk.
Děkan návrh podpořil a výběr tajemníků ponechává plně na vedoucích kateder.
Doc. Křepelka uvedl, že mluví za katedru, která má pouze 2 předměty, je přizpůsobivá a
sdělil, že největší slovo v této věci přenechává kolegům z větších kateder, tj. občanského a
trestního práva.
Doc. Ronovská se vyjádřila, že by pomohlo, kdyby již byly schváleny podané návrhy na
oprávnění pro další zkoušející. Děkan odpověděl, že termín na schválení je do 4/5.
Proděkanka Jurníková uvedla, že statistiky, tj. přesné počty studentů a odevzdaných prací
budou známy po víkendu, kdy končí termín pro odevzdávání. Předpokládá, že bude více
studentů v červencovém a zářijovém termínu.
Děkan aktuálně sdělil zprávu od proděkana Sehnálka, že podoba elektronického spisu je
záležitostí univerzity, zatím neznáme finální podobu.
Doc. Ronovská podpořila skutečnost, že bude nutné, aby si předsedové hlídali časový
harmonogram, ale i dodržování času u ostatních zkoušejících.
Doc. Skulová vyjádřila za katedru také podporu variantě A, označila variantu za nejrozumnější
a souhlasila s návrhem, že by se mladší kolegové mohli zapojit do losování otázek.
Prof. Kalvodová se dotázala, zda je možné podat návrh na nového zkoušejícího, konkrétně
dr. Provazníka, pro katedru by to bylo přínosné.
Děkan s návrhem souhlasí a přišel s podnětem, že by se mohla udělat VR PrF MU plně
distančně. Mohly by se projednat potřebné návrhy vhodné pro červnové SZZk.
Proděkan Fryšták návrh děkana podpořil.
Děkan shrnul, že se tedy vedení fakulty kloní k variantě A, kdy kromě technických omezení se
nic zvláštního nemění, nedochází k odlišnosti, a tato varianta se zdá jako vhodná.
Proděkanka Jurníková zmínila, že dle aktuální statistiky se očekávají více naplněné
červencové a zářijové termíny SZZk. Pokud jde o elektronické protokoly předpokládá, že
budou na studijním oddělení k dispozici na odzkoušení, tzn. kdo bude vyplňovat a jak.
Proděkanka Jurníková zdůraznila, na základě dotazu studentů, že součástí závěrečné práce
je čestné prohlášení a zadání, ale jejich nevložení nebo vložení bez podpisu není důvodem
pro vyřazení práce pro nesplnění formálních požadavků. Upozornila na nutnost odkliknout i
v takovém případě splnění formálních požadavků práce.
Děkan zmínil možné obtíže, které mohou nastat při sestavování komisí pro obhajoby a SZZk
z důvodu personálního obsazení akademickými pracovníky ve věkové skupině 70+, případně
AP se zdravotním omezením, kteří jsou aktuálně rozhodnutím rektora povinně na home office.
Odpovědnost za sestavení komise je na vedoucím katedry. Je možné a žádoucí, aby si
oborově příbuzné katedry vzájemně personálně vypomohly.
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3.Termíny postupových zkoušek a koordinace termínů
Děkan podal informace k dostupnosti elektronických zdrojů. Upozornil na skutečnost, že
jakmile skončí nouzový stav většina přestane fungovat. Upozorňuje na tuto skutečnost
všechny vyučující, může se jich týkat, pokud mají v osnově odkazy právě na e-zdroje.
Děkan dále informoval, že zkoušky proběhnou od 18. května, dřívější termíny jsou vyhrazeny
pro státnicové studenty. Celkem musí být umožněny 4 termíny, poslední zkoušky musí být
opravné.
Poukázal také na možnost zkoušet předměty z podzimu 2019 s přihlédnutím, zda se jedná o
studenty před vykonáním SZZk.
Informoval, že se objevil anonym od studentky 3. ročníku, který se týkal souběhu termínů
zkoušek obchodního a insolvenčního práva a jejich nerovnoměrného rozložení. Tento
nesoulad se nepotvrdil.
Následně děkan otevřel prostor pro diskuzi.
Prof. Kalvodová se dotázala, zda stanovené datum 30. 4. je závazné pro stanovení termínů
zkoušek.
Proděkanka Jurníková odpověděla, že tento termín je závazný pro všechny. Studenti by měli
znát způsob ukončení předmětu a termín zkoušky do 30. 4. Tento termín byl sdělen i
studentům.
Doc. Ronovská zmínila, že je aktuálně komplikované vyhlásit nyní termín zkoušky distanční
písemné i distanční ústní až na září, když nevíme v této chvíli, kolik bude studentů.
Proděkanka Jurníková v odpovědi doporučila vypsat termín pro písemnou část a pro ústní
část dát časové rozmezí a interně si rozložit zkoušení uvnitř katedry podle aktuální situace. Je
dobré to vnímat jako jeden termín, studenti se v tom umí orientovat.
Doc. Mrkývka požádal o informaci k rezervacím místností na obhajoby.
Tajemnice odpověděla, že rezervace se budou provádět standardně přes rezervační systém,
přes sekretářky jako obvykle, neměl by být problém.
Prof. Večeřa se dotázal, zda na obhajoby můžeme rezervovat libovolnou učebnu a zda budou
vybaveny dezinfekcí.
Tajemnice odpověděla, že je možné rezervovat jakoukoliv učebnu. Pro konání obhajob se
všechny učebny speciálně připraví a vybaví hygienickými potřebami, dezinfekcí a rukavicemi,
pouze roušky je třeba použít vlastní.
Tajemnice dále upozornila na nezbytnost koordinovat příchod studentů k obhajobám, zvát
studenty tak, aby přicházeli na konkrétní čas.
Děkan zdůraznil důležitost dohlédnout na časový sled a dodržovat stanovený harmonogram.
Prof. Večeřa se dotázal, do jakého termínu musí proběhnout obhajoby.
Proděkanka Jurníková, uvedla, že se postupuje dle harmonogramu, přesný termín stanoven
nyní není, dříve se termín stanovoval kvůli termínu promocí, které jsou aktuálně zrušeny.
Uvedla, že se „tlačí“ na červnové termíny.
4. Různé
Děkan podal zprávu, že letní promoce a imatrikulace, a to s ohledem na pandemickou situaci,
byly zrušeny.
Děkan děkuje všem za přítomnost, činnost pro katedru i pro fakultu.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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