Zápis č. 10/2019-2020 z mimořádné porady vedoucích kateder a ústavů
dne 11. 5. 2020, 10.00 h, MS Teams
Přítomni: kolegium, vedoucí kateder a ústavů, dr. Myška
Program:
1. Návrh na změnu studijního plánu
2. Konsolidace rozpočtu fakulty
3. Různé
Děkan uvítal vedoucí kateder/ústavů na mimořádném zasedání, představil program a ujal se
moderování průběhu distančního jednání.
1. Návrh na změnu studijního plánu
Uvedl, že hlavním bodem je projednání návrhu na změnu studijního plánu, který zaslal
vedoucím kateder/ústavů předem k seznámení. Návrh bude dnes také projednáván na
zasedání AS PrF MU. Sdělil, že návrh změny předložil garant magisterského studijního
programu Právo a právní věda - doc. Mrkývka, a to po projednání Programovou radou
magisterského studijního programu Právo a právní věda dne 16. dubna 2020. Návrh garant
sestává ze tři bodů:
1. Na návrh vedoucí Katedry občanského práva počínaje imatrikulačním ročníkem
2020/2021 se do studijního plánu magisterského studijního programu Právo a právní
věda zařazují povinné předměty
Kód
Název
MP214Zk Občanské právo – obecná
část
MP311Zk Absolutní majetková práva
MP4XXZ Závazkové právo I
MP5XXZk Závazkové právo II

Garant
Ronovská

Uk. Rozsah Kredity Sem. Profilace
Zk 2/2/0
4
2
Z

Koukal
Ronovská
Ronovská

Zk
Z
Zk

2/2/0
2/2/0
2/2/0

4
3
5

3
4
5

Z
Z
Z

2. Na návrh vedoucích kateder občanského práva a obchodního práva počínaje
imatrikulačním ročníkem 2020/2021 se do studijního plánu magisterského studijního
programu Právo a právní věda zařazují povinně volitelné předměty kategorie A
s možností zápisu od 5. semestru v alternaci, kdy student si volí jeden z předmětů

Kód
MV511Zk
MV5XXZk

Název
Právo duševního vlastnictví
Právo cenných papírů

Garant
Koukal
Kotásek

Uk. Rozsah Kredity Sem. Profilace
Zk 1/1/0
4
5,7,9 P
Zk 1/1/0
4
5,7,9 P

3. Změna ukončení všech jednosemestrálních předmětů s dublovaným ukončením
(zápočet + zkouška) na jedno ukončení zkouškou. Kredity budou přepočítány
odečtením dublované zátěže.
Děkan informoval, že návrh projednávalo kolegium děkana na mimořádném zasedání dne 4.
5. 2020, kde zazněly otázky týkající se navržené změny výuky soukromého práva a
eventuálního dopadu i na jiné předměty a na vytíženost. Zopakoval, že dopad změn na jiné
předměty se nepředpokládá a zařazení povinných předmětů do PVP na vytíženost nemá vliv.
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Následně děkan předal slovo garantovi programu, doc. Mrkývkovi, který komentoval navržené
body změny a seznámil vedoucí kateder/ústavů s důležitými otázkami, které byly
prodiskutovány na programové radě. Děkan dále požádal o vyjádření proděkanku Jurníkovou,
která hovořila o řadě konkrétních organizačních změn, které se změnou studijního plánu
souvisí.
Proděkan Koukal vysvětlil aspekty změny s tím, že se studentům uvolní prostor pro více
variabilní nastavení studia.
V následné diskuzi se k návrhu vyjádřili vedoucí kateder/ústavů, prodiskutovali mimo jiné
některé praktické otázky, podněty a připomínky:
- zazněla výzva garanta programu k zahájení přípravy na nové ukončování předmětů i na
dalších katedrách, dále výzva k „čištění“ studijních materiálů (vyjma prerekvizit, které budou
nastavovány centrálně),
- ke způsobu zkoušení a orientaci a kontroly práce studenta v průběhu semestru,
- k využívání poznámkového bloku v systému,
- zazněl příslib garanta na vytvoření technického přehledu pro správné předávání informací,
- k důležitosti zaměření na obsah výuky a tlaku na studijní plnění přes celý semestr,
- ke způsobu překreditování předmětů.
Děkan poděkoval diskutujícím za podnětnou rozpravu, zvláště také poděkoval doc. Mrkývkovi
a proděkance Jurníkové za vedení a plnění, která s přijatými změnami souvisí.
2. Konsolidace rozpočtu fakulty – tajemnice fakulty
Tajemnice informovala o možném krácení příspěvku z MŠMT na vzdělávací činnost, a to až o
10 procent. Přesnou informaci tajemnice očekává z RMU během června a jakmile upřesnění
obdrží, přislíbila předložení konkrétních pokynů. Z důvodu krácení příspěvku fakulta nepočítá
s vyplácením pololetních odměn a tajemnice vyzvala k úspornému režimu a šetření provozních
nákladů. Zároveň požádala vedoucí o předání této informace i kolegům na katedrách. Dále
tajemnice vybídla vedoucí, aby aktuálně nepoužívali katedrové rozpočty k vyplácení odměn.
Vyjádřila poděkování za průběžné čerpání dovolených.
V závěrečné části se věnovala provozním záležitostem. Sdělila, že 18/5 bude opět otevřena
budova v čase od 6.30 do 20.00 hodin. Zmínila také, že se aktuálně připravuje rozpis pro
otevření fakultní knihovny, v němž se předpokládá, že do konce května t. r. by měla knihovna
fungovat ještě ve zvláštním režimu a od června již v režimu standardním, s
nařízenými bezpečnostními omezeními.
Tajemnice otevřela v této souvislosti otázku výuky v prostorách auly Vinařská, náklady fakultu
zatěžují nemalou částkou a prostory jsou využívané zcela minimálně. Vyzvala vedoucí
k poradě na svých katedrách, zda by nešlo přesunout výuku na fakultu, případně zajistit výuku
distanční.
Dále odpovídala na dotaz, týkající se možnosti provedení konzultací v kancelářích. Doporučila
používání učeben, které jsou pravidelně dezinfikovány a odpovídají potřebám i vzhledem
k prostorové velikosti. Druhý dotaz se týkal možnosti využívání auly k výuce. Děkan i tajemnice
shodně odpověděli, že aula není vhodný prostor, a to jak k omezeným možnostem provádění
dezinfekce, ale i nemožnosti promítání.
V této souvislosti byla diskutována otázka otevírání předmětů, které vyučují externí
pedagogové a zajištění výuky vlastními silami, což by přineslo úsporu nákladů.
Tajemnice připomněla, že na vědu a výzkum nebyly finanční prostředky kráceny a vyzvala
k smysluplnému vyčerpání přidělených prostředků. Děkan také informoval a vyjádřil
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spokojenost s tím, že byly podány grantové projekty GAČR, u kterých je 100% nárůst oproti
loňskému roku.
3. Různé
Proděkan Fryšták
Informoval o finálních přípravách konání zasedání VR PrF dne 2/6/2020, a to prezenční
formou, v místnosti 038, která je pro jednání za dané situace nejvhodnější. Uvedl, že v závěru
týdne obdrží všichni členové program jednání.
Děkan se zmínil, že bychom měli postupně přistoupit k distančnímu způsobu konání rady, tak
jako i na některých jiných univerzitách.
Děkan poděkoval proděkanu Fryštákovi a celému týmu za přípravu zasedání v podmínkách
nouzového stavu.
Proděkan dále předal prosbu ohledně jmenování členů hodnotící komise do SVOČ a požádal
o dodržení termínu. Informoval, že hodnocení bude probíhat distanční formou a předal návrh,
možnost na jmenování členů i z řad asistentů.
Doc. Jančářová
Položila otázku, jak vyřešit problém u PhD studentů, kteří mají ve studijním plánu účast na
konferenci, která byla zrušena v důsledku pandemické situace a zda proběhne v náhradním
termínu není známo.
Proděkan Šilhán doporučil, aby si studenti připravili se školitelem náhradní řešení, a to
případně formou minikonference v katedrovém prostředí. Také uvedl možnost zasílat
příspěvky do sborníku konference, pokud bude tato alternativa pořadatelem nabídnuta.
Docent Mrkývka nabídl využití e-konferencí, ale upozornil na nadstandardní výši finančních
podmínek.
Dr. Bilová
Dotázala se, zda u ústního distančního zkoušení stále pláti povinnost nahrávání. Proděkan
Sehnálek nutnost nahrávání potvrdil.
Děkan poděkoval všem přítomným za svá vyjádření, připomínky a náměty.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: ing. Hrušková
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