Zápis č. 8/2020-2021 z porady vedoucích kateder a ústavů
dne 18. 5. 2021, 12.00 h, MS Teams
Přítomni: kolegium, vedoucí kateder a ústavů, dr. Myška, dr. Ruban, dr. Kliková, doc. Havlan,
dr. Dobrovolná
Omluveni: doc. Ronovská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkouškové období jaro 2021
Výuka podzim 2021
Hodnocení vědeckého výkonu fakulty
Dotazník k přípravě mgr. programu
Výkonnostní odměny
Různé

Děkan přivítal přítomné na pravidelném zasedání. Poděkoval přítomným vedoucím i všem
vyučujícím za výuku v tomto semestru a ocenil úsilí v náročných podmínkách.
1. Zkouškové období jaro 2021
Děkan sdělil, že vysoké školy jsou aktuálně otevřeny s omezeními. Informoval, že zkouškové
období proběhne opět s důrazem na distanční zkoušení, písemné i ústní. Výjimky pro
prezenční zkoušení jsou možné, ovšem podmínky pro uskutečnění jsou z důvodu
zabezpečení všech opatření velmi svazující.
Proděkanka Jurníková doplnila, že žádná katedra k prezenčnímu zkoušení nepřistoupila.
Uvedla, že jsou řádně vypsány a jsou k dispozici všechny termíny zkoušek tohoto semestru.
Upozornila, že zkoušení předmětů z období Podzim 2020 musí proběhnout ve stejné formě
jako původně. Poukázala na termín prodlouženého zkouškové období, a to od 30. 8. až 10. 9.
2021.
Proděkan Sehnálek ve svému vstupu poděkoval všem vyučujícím, kteří vypsali v bc. a NMgr.
programech zkušební termíny již v průběhu semestru. Konstatoval, že v průběhu výuky
nedošlo k zásadnějším problémům. Požádal vyučující, aby si dávali pozor na kolize při
vyhlašování zkušebních termínů prostřednictvím funkce „Kdy mají volno?“ v aplikaci
„Manipulace se zkušebními termíny“ v IS. Připomněl, že podrobnější informace jsou dostupné
v týmu Akademiků.
Děkan také zmínil nebezpečí kolizí u velkých předmětů. Zdůraznil povinnost pořizování
nahrávek u distančních ústních zkoušek, požádal o uchovávání z důvodu možných problémů
a požádal o znepřístupnění nahrávek jiným studentům.
Proděkan Sehnálek doporučil, aby se vyučující v záležitostech podpory výuky a organizace
ústního zkoušení obraceli na fakultní e-techničku Mgr. Linhovou.
2. Výuka podzim 2021
Děkan sdělil, že výuka v podzimním semestru by měla probíhat prezenčně. Uvedl, že
univerzita stanovila limit 100 osob na přednášce, což je omezující pro velké přednášky. Část
studentů, nad stanovený limit, se bude výuky účastnit online. Zmínil, že studenti 1. a 3.
semestru budou mít nastaveny semináře vždy jako stejná skupina studentů (formát dřívějších
kruhů), ostatní studenti si budou sestavovat rozvrh jako obvykle.
Proděkanka Jurníková uvedla, že se pracuje na rozvrhu seminářů, kdy studenti 1. a 3.
semestru budou mít výuku v homogenních skupinách. Vyšší ročníky do pevně daných skupin
zařazeni nebudou. Avizovala, že vzhledem k složité situaci, bude rozvrh k dispozici až
v červenci, a s tím bude souviset i posun termínu zápisu do seminárních skupin.
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Proděkan Sehnálek sdělil, že u bc. programů se počítá s prezenční výukou, a to i z důvodů
vyplývajících z akreditace. Zároveň bude nutné při prezenční výuce dodržet univerzitní limit
100 účastníků. U 1. a 3. semestru se předpokládá překročení limitu, přednášky by proto měly
být v online režimu, problémem je ale postoj NAÚ k online výuce. I v kombinovaných
programech totiž musí být zajištěn požadavek alespoň 80 hodin prezenční výuky. Zmínil, že
rozvrh bude nakoncipován tak, aby těmto protichůdným požadavkům co možná nejvíce
vyhověl.
Děkan poděkoval studijním proděkanům za podané informace.
3. Hodnocení vědeckého výkonu fakulty
Děkan hovořil k systému publikování, současnému hodnocení publikací a otevřel otázku, jak
zvednout publikační úroveň na fakultě. Označil za žádoucí publikovat méně, ale kvalitněji. Dále
informoval o možnosti alternativy k hodnocení vědy dle Metodiky M17+ pro právní obory.
Seznámil, že v této věci jedná se zástupci univerzity, s děkany právnických fakult i se zástupci
soudů.
4. Dotazník k přípravě mgr. programu
Proděkan Koukal hovořil o přípravě podkladů k reformě magisterského programu. Seznámil
s ukončením prací na dotazníku, prostřednictvím kterého budou osloveni akademičtí
pracovníci, studenti i odborná veřejnost. Podal informaci, že v těchto dnech bude dotazník
zaslán vybraným externím subjektům z právní praxe. Odpovědi by měly obsahovat jednak
požadavky na profil absolventa, ale i podat podstatnou zpětnou vazbu z praxe. Následně bude
dotazník zaslán akademickým pracovníkům a na začátku června budou osloveni studenti.
Uvedl, že dotazník bude anonymní. Upřesnil, že v tomto roce budou nadefinovány základní
body a principy pro nový studijní program a zmínil, že věcný záměr se bude projednávat na
zasedáních VR PrF MU, AS PrF MU a také s akademickou veřejností.
5. Výkonnostní odměny
Proděkan Koukal podal krátkou zprávu k letošnímu systému stanovení výkonnostních
odměn. Uvedl, že se podařilo získat potřebná data pomocí dostupných informací a AP
nebudou zatěžováni vyplňováním dalšího formuláře.
Tajemnice doplnila, že proces stanovení výkonnostních odměn bude letos velmi jednoduchý
a sdělila, že na začátku června zašle vedoucím kateder/ústavů stanovenou částku a poprosí
o rozdělení na zaměstnance dle přiloženého jmenného seznamu. Odměny budou ve výplatě
za měsíc červen, tzn. do 13/7 budou mít zaměstnanci odměnu na účtu.
Děkan velmi ocenil snižování administrativní zátěže, poděkoval proděkanu Koukalovi a
tajemnici fakulty.
6. Různé
Děkan
Informoval o jednání na téma „Kontraktové financování“, které proběhne v příštím týdnu za
účasti vedení fakulty a vedení univerzity a seznámil s přípravami. Základem jednání je diskuse
o počtu přijímaných studentů na MU v příštích 5 letech, kde se již významně projevuje nárůst
demografické křivky. Vedení MU má záměr i nadále zachovat aktuální podíl MU na všech
studentech VVŠ v ČR, případně jej v budoucnu mírně navýšit. V reakci na nárůst demografické
křivky má současně vedení MU zájem na zachování a zvyšování kvality výuky.
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Proto chce do budoucího kontraktu zahrnout 3 základní parametry, kterými jsou:
1) počet nově přijímaných studentů,
2) počet studentů na akademika,
3) minimální vstupní kritéria (percentil TSP 30).
Vedoucí kateder/ústavů přispěli svými podněty do následné diskuse.
Doc. Jančářová
Požádala o poskytnutí seznamu časopisů, ve kterých je pro fakultu vhodné publikovat.
Proděkan Šilhán poskytl do chatu tyto odkazy:
https://library.law.muni.cz/dokumenty/54682
https://intra.law.muni.cz/dokumenty/54713
https://library.law.muni.cz/content/cs/sluzby/evidence-publikacni-cinnosti/#item66657
Otázkou vhodných časopisů pro právní výstupy se zabývala následná diskuse.
Proděkan Radvan
Předal informaci o nové možnosti zaměstnaneckých mobilit - viz
https://www.law.muni.cz/dokumenty/54850
Děkan poděkoval všem za spolupráci a popřál příjemné zvládnutí zkouškového období.

Schválil: doc. Škop
Zpracovala: Ing. Hrušková
Dne 18. 5. 2021
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