Zápis z kombinované formy zasedání Rady Justiční akademie
ze dne 11. prosince 2020

Předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. na základě přijatých opatření
Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, čj. MZDR 10676/2020-1 /MIN/KAN a
Ministerstvem spravedlnosti ČR ze dne 11. 3. 2020 v rámci prevence šíření koronaviru SARSCoV-2 (COVID-19), rozhodla o uskutečnění zasedání Rady kombinovanou formou (prezenčně
a online).
Účast:

podle prezenční listiny

Hosté:

Mgr. Ludmila Vodáková

Program:

I. Zahájení diskuse o kritériích výběru přednášejících do lektorského sboru JA
II. Informace ředitelky o výhledu a provozu JA v roce 2021
III. Různé

V úvodním slovu předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. přivítala jak přítomné
členy Rady Justiční akademie, tak i členy Rady připojené online přes Google Meet, jakož i
Mgr. Ludmilu Vodákovou, ředitelku Justiční akademie jako hosta.
Konstatovala, že Rada je v souladu s platným Statutem Justiční akademie a podle listiny
přítomných způsobilá jednat a usnášet se (přijímat rozhodnutí).

I.

Zahájení diskuse o kritériích výběru přednášejících do lektorského sboru JA

V úvodu k tomuto tématu předsedkyně Rady prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. navrhla, aby i
nadále byly od lektorů vyžadovány profesní materiály k jejich činnosti pro Justiční akademii
(např. doložení odborné kvalifikace, publikační a přednáškovou činnost, informace o profesním
působení - co mají za sebou).
JUDr. J. Eliáš, Ph.D. a JUDr. A. Maříková se k návrhu předsedkyně Rady připojili a považují
jej za cestu, jak ještě více zkvalitnit lektorský sbor Justiční akademie.
JUDr. P. Varvařovský upozornil na fakt, že je nutné si uvědomit, že jsou i přednášející, kteří
jsou dobrými a přínosnými lektory, ale nepublikují. Dále by považoval za příhodné mít osobu,
která by zastávala funkci jakého si „zemského inspektora“, který by hodnotil - posuzoval
lektorskou činnost při probíhajících seminářích. Dokázal by si i představit možnou účast členů
Rady na předem vytipovaných seminářích, kteří by následně hodnotili odbornost lektorů
Justiční akademie.
V diskusi prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. sdělila, že publikační činnosti není podmínkou pro
výběr lektorů a neznamená nepřijatelnost, pokud lektor žádnou publikační činnosti nemá.
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JUDr. L. Ceplová upozornila i na možnost nastavení parametrů pro výběr přednášejících podle
cílové skupiny. Podle ní by pro vzdělávání odborného personálu mohly být zřejmě u některých
témat nároky na odbornost lektora nižší. Jedná se zejména o lektory z justice a z praxe.
Podle předsedkyně Rady je možné jako jedno z kritérií zohlednit právní a neprávní témata.
Mgr. P. Pukovec navrhnul, aby i nadále byl od budoucích lektorů vyžadován profesní životopis,
jejich motivace k lektorskému působení v Justiční akademii včetně představení záměru
prezentace.
Ve svém vyjádření doc. JUDr. A. Macková, Ph.D. konstatovala, že dosavadní výběr
přednášejících není špatný. Jde o objektivizaci kritérií, čím se lektor speciálně zabývá, jaký má
„profesní záběr“ a jaké má reference. V této souvislosti se dotázala, proč doposud nebyli
osloveni někteří odborníci na dané oblasti. Zároveň dodala, že managementu Justiční
akademie může případně předat kontakty na lektory, se kterými se setkává například na
konferencích.
Podle JUDr. F. Púryho, Ph.D. to nelze paušalizovat. Má za to, že nelze klást různorodé
požadavky. Při výběru lektorů je zapotřebí u každé konkrétní vzdělávací akce zvážit, do jaké
míry je nutné klást požadavky na publikační či přednáškovou činnost a zda nemít mimo
stávajícího lektorského sboru také lektory ad hoc na dané téma.
Ve svém vyjádření se JUDr. F. Púry, Ph.D. přiklonil k názoru JUDr. L. Ceplové a souhlasil s
rozlišením nároků na lektory podle cílové skupiny. Průřezové semináře jsou podle něj dobré,
je tam i návaznost na jiné obory s jinými odborníky.
Prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc. upozornila, že je důležité nesměšovat informace o lektorech
s podmínkami. Jedná se především o to, aby členové Rady věděli, koho a s jakou minulostí,
pro přednáškovou činnost schvalují.
JUDr. A. Maříková vznesla na ředitelku Justiční akademie dotaz na možnost Justiční akademie
aktualizovat - zrevidovat stávající seznam lektorů. Domnívá se, že je nutné některá jména
osob ze stávající platného seznamu lektorů vyřadit. Ať již z důvodu, že se na přednáškové
činnosti nechtějí podílet nebo nejsou dlouhodobě aktivní.
V odpovědi ředitelka Justiční akademie sdělila, že doposud žádná taková aktualizace lektorů,
kteří v minulosti přednášeli, neproběhla. Připustila však, že aktualizaci lektorů bude nutné
provést a předložit Radě následně jména lektorů k aktualizaci.
JUDr. T. Foltas uvedl, že výběr lektorů je individuální záležitost. Aktualizaci lektorů plně
doporučuje a jako časový horizont uvedl například posledních 10 let. Považuje však za nutné
zohlednit i doporučení garanta semináře.
Mgr. P. Pukovec konstatoval, že při hledání nových lektorů funguje úzká spolupráce s Justiční
akademií.
Podle doc. JUDr. J. Svatoně, CSc, jsou jména renomovaných přednášejících, která není ani
třeba Radou schvalovat. Jako příklad uvedl prof. JUDr. J. Malenovského, CSc. z Masarykovy
univerzity v Brně.
JUDr. F. Púry, Ph.D. souhlasil s aktualizací seznamu lektorů a doporučil, aby členové Rady
zasílali Justiční akademii nová jména potencionálních lektorů, kteří by mohli přednášet na
vzdělávacích akcích Justiční akademie.

2

Usneseno:
1) Rada ukládá managementu Justiční akademie provést aktualizaci lektorského sboru a
navrhnout Radě v termínu do června 2021 aktualizovaný seznam lektorů.
2) Rada doporučila managementu Justiční akademie, aby při předkládání návrhů nových
lektorů doposud neschválených Radou, doložila dostatečné množství dostupných
informací, s přihlédnutím pro jakou cílovou skupinu budou přednášet.

II.

Informace ředitelky o výhledu a provozu Justiční akademie v roce 2021

Ředitelka Justiční akademie Mgr. L. Vodáková krátce informovala o přibližných počtech
vzdělávacích akcí za rok 2020 s jejich rozlišením na vzdělávací akce „prezenční“ a vzdělávací
akce „online“. Přesné počty budou známy až po vyhotovení „Výroční zprávy za rok 2020“.
JUDr. F. Půry, Ph.D. poděkoval ředitelce Justiční akademie za vyřešení situace během
koronavirové krize a za zajištění vzdělávacích akcí formou online.
Zároveň se ředitelky Justiční akademie dotázal, na prostory Justiční akademie v Praze,
Hybernská 18.
V odpovědi ředitelka Justiční akademie sdělila, že v Praze, Hybernské 18 má Justiční
akademie v užívání velký přednáškový sál s kapacitou 100 míst s možností živého přenosu
seminářů do justice. Součástí je i potřebného zázemí pro zaměstnance. V Justičním areálu Na
Míčánkách má k dispozici dva přednáškové sály. V jednom z nich (konferenčním) byla nově
zřízena počítačová učebna pro potřeby justice.
Usneseno:
Rada bere informaci ředitelky Justiční akademie Mgr. L. Vodákové na vědomí.

III.

Různé

Termín konání příštího zasedání Rady Justiční akademie byl stanoven na 19. 3. 2021
(pátek) od 10,00 hod.
Místo konání a forma zasedání bude, vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace s Covid 19 a případným restriktivním opatřením, upřesněna v pozvánce.

Zápis zpracovala: Mgr. L. Vodáková, Renata Korábová

Schválila: prof. JUDr. I. Pelikánová, DrSc
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