Zápis č. 3/2020-2021 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 10. 11. 2020, 12.00 h, MS Teams
MU-IS/198658/2020/1279053/PrF
Přítomni: kolegium, vedoucí kateder a ústavů, dr. Myška, dr. Ruban, dr. Kliková
Omluveni:
Nepřítomni: doc. Koukal, prof. Večeřa, dr. Billová, doc. Kosař, doc. Havlan, dr. Dobrovolná
Program 10. 11. 2020:
1. Zkoušení v podzimním semestru akademického roku 2020/2021 – diskuse o
možných podobách
2. Informace o funkcích v IS ve vztahu k Microsoft Teams
3. Nominace do panelu GA ČR
4. Vykazovaní publikací v ISu včetně významu vědeckých výstupů
5. Specializace bakalářského studijního programu Veřejná správa (příprava)
6. Zadávání diplomových prací – nová koncepce
7. Termíny SZZk
8. Různé
Děkan přivítal přítomné na pravidelné poradě a představil body programu. Vysvětlil, že
vzhledem k termínům konání VR MU je nucen pravidelné porady vedoucích posouvat o týden.
Podal informaci o probíhajících přípravách k MEP a seznámil s termínem konání tohoto panelu
dne 12/11/2020. V dalším průběhu zasedání se děkan zaměřil na téma výuky na PrF.
Dále předal slovo tajemnici fakulty, Ing. Přikrylové, která přednesla informaci týkající se
vyplácení mimořádných odměn – byly doručeny návrhy v částce 920 tis. Kč. Návrhy na
mimořádné odměny z oblasti audionahrávek a mimořádných inovací výuky byly z hodnocení
vyřazeny pro značnou nesouměřitelnost požadavků a částka, která na ně byla určena bude
převedena do výkonnostních odměn a ponechána k rozdělením vedoucím kateder a ústavů.
Uvedla též, že nejpozději do konce týdne zašle všem vedoucím podklady pro rozdělení
výkonnostních odměn.
Aktuálně probíhají opravy v systému vytíženosti a děkuje všem za spolupráci na odstraňování
chyb.
V následné diskusi zazněl podnět na prověření započítávání mezifakultních studií vytíženosti
nebo podnět na revizi limitu maximálního počtu bakalářských prací na 1 pedagoga.
1. Zkoušení v podzimním semestru akademického roku 2020/2021 – diskuse o možných
podobách – děkan
Děkan zopakoval nastavená pravidla pro zkoušky, tj. povinnost zveřejnit formu zkoušení tři
týdny před prvním zkouškovým termínem. Shrnul poznatky z distančního zkoušení v jarním
semestru a pozastavil se u nedostatků, které se projevily. Připomněl všechny varianty
zkoušení pro stávající podzimní semestr s tím, že každá forma má svá pro i proti. Konečná
rozhodnutí budou na garantech a vedoucích kateder/ústavů. Požádal vedoucí o tlumočení na
svých katedrách. Zopakoval, že u ústní zkoušky nadále trvá povinnost vyučujícího zkoušku
nahrávat a uvedl důvody. Následně vyzval přítomné o své zkušenosti k tomuto bodu.
V diskusi zazněly mimo jiné dotazy, zda mohou probíhat zkoušky prezenčně. Děkan odvětil,
že zkoušky mohou probíhat standartním způsobem, a to dle opatření, ovšem pokud to situace
dovolí a je třeba počítat se záložním plánem. Zmínil, že pro podzimní semestr nejsou žádná
omezení jako v jarním semestru, kdy platila povinnost shody pro formu výuky a zkoušky.
Vedoucí postupně sdělovali osobní zkušenosti a postoje k možným podobám zkoušení.
Děkan poděkoval za příspěvky a uvedl, že se k problematice určitě ještě vrátíme.
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2. Informace o funkcích v IS ve vztahu k Microsoft Teams – prod. Sehnálek
Informoval o zavedení nové aplikace on-line výuka, která nyní prochází fází testování. Aplikace
bude určena pro učitele, pro zpřehlednění jejich práce v ISu a bude praktická také pro
studenty.
Proděkan Sehnálek předal informaci o nově vzniklé diskuzní pracovní skupině, která před
nedávnem vznikla na RMU a začala se problematikou distančního zkoušení zabývat.
Zdůraznil, že tato skupina nehodnotí kvalitu výuku, nýbrž se zaměřuje na předávání zkušeností
a momentálně jsou otevřená tato témata:
- podpora vyučujících (včetně HW),
- interaktivita ve výuce,
- zkoušení.
Přislíbil předávání informací z této platformy. V závěru zmínil, že bude rozesílat dotazník a
poprosil o spolupráci v této věci.
Děkan děkuje za informace a vyzval k důsledné přípravě i na následující semestry, které
mohou proběhnout podobným způsobem.
3. Nominace do panelu GA ČR – prod. Fryšták
Proděkan sdělil, že 15/10/20 odešla z VaV výzva k nominacím na členy hodnotících panelů
GA ČR. Výzva byla adresována všem vedoucím kateder/ústavů. Ve svém vstupu požádal
přítomné o pozornost směrem k této výzvě a rozšíření informace na svých pracovištích.
Zopakoval také důležitost nominací za PrF MU. Předal konečný termín pro zasílání zájemců,
a to do 18/11/20. V závěru poděkoval všem, kteří již zareagovali.
4. Vykazování publikací v ISu, včetně významu vědeckých výstupů – děkan, proděkan
Fryšták
Děkan seznámil přítomné s důležitostí vykazování mimořádných publikací v ISu. Hovořil o
fakultní vědecké činnosti, která je nezbytnou částí naší fakulty, a předal výzvu, aby
pedagogové sdíleli a předávali informace o něčem mimořádném, zajímavém, ať již se jedná o
publikace, články, knížky, projekty nebo komentáře, které na naší fakultě vznikly.
Proděkan Fryšták navázal na slova děkana a doplnil, že se vedení fakulty snaží univerzitní
prostředí přesvědčit, že i právnická fakulta dokáže dělat velmi kvalitní vědu. V závěru apeloval
na vkládání publikací do IS, a to zvláště pro přehlednost a dohledatelnost.
5. Specializace bc. studijního programu VS (příprava) – prod. Sehnálek
Proděkan Sehnálek seznámil vedoucí se strategickým záměrem na rozšíření stávající
akreditace o prezenční formu bc. studijního programu Veřejná správa a dále o novou
specializaci Veřejné stavební právo. Dále hovořil k aktuálnímu stavu stávajících specializací
bc. studijního programu. Mimo jiné zmínil, že garantkou nové specializace Veřejné stavební
právo bude dr. Kliková. Proděkan sdělil, že by rád s dotčenými vedoucími kateder otevřel
debatu o konkrétních obrysech nové specializace.
Děkan k tomuto bodu uvedl, že strategický záměr je v počáteční fázi a bude předmětem
dalších společných diskusí a kompromisů.
6. Zadávání DP – nová koncepce – proděkanka Jurníková
Proděkanka pohovořila k stávajícímu systému zadávání diplomových prací a představila návrh
na systém nový. Touto tématikou se také zabývalo i nedávno proběhlé kolegium děkana.
Uvedla, že nový systém by umožnil studentům, že by již nemuseli pasivně čekat na zadání,
ale dostali by možnost osobně navrhovat témata diplomových prací, pro která by vyučující
vytvořili dostatečný prostor. Proděkanka informovala o předsunutí nového předmětu do 8.
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semestru, o diplomovém semináři, ve kterém by si studenti zopakovali pravidla odborného
textu, práci s databázemi i problematiku plagiátorství.
Uvedla, že student by měl na vypracování diplomové práce 1 rok, což by mělo vést ke
kvalitnějším pracím i lepší komunikaci mezi studentem a pedagogem. Zmínila také otázku
kreditů.
V následné diskusi se postupně vedoucí vyjadřovali k nové koncepci a označili návrh za velmi
přínosný. Mimo jiné zazněly další otázky:
- přesah DP na jiné katedry PrF a možnost konzultací,
- tvorba rámcové struktury zadání DP včetně schvalování,
- problém zapojení externích oponentů do tohoto procesu, aj.
7.Termíny SZZk – proděkanka Jurníková
Proděkanka informovala, že nadcházející SZZk budou probíhat dle stanoveného
harmonogramu a uvedla důležité termíny včetně aktuálního počtu odevzdaných závěrečných
prací k poslednímu říjnu t.r.
V závěru doporučila vyučujícím, že pokud by chtěli využít vytvořená „okna v rozvrhu“ pro
případné zápočtové testy i jinou výuku, aby si vždy termíny ověřili s vedoucím studijního
oddělení Mgr. Pavliňákem, a to z důvodu předcházení možných překryvů s jinou distanční
výukou.
8. Různé
Děkan poděkoval všem přítomným za spolupráci a těší se 8/12/2020 na viděnou.
Schválil: doc. Škop
Zpracovala: Ing. Hrušková
Dne 10. listopadu 2020
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