
V Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity se především dočtete, 

 

• kde všude fakulta sídlila, 

• jaké orgány v jednotlivých obdobích fakultu řídily a s jakými problémy se potýkaly, 

• co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo, 

• jak se vědecky profilovali její učitelé, 

• jak se na fakultu přijímali studenti 

a jak studium končili. 

Dovíte se také 

• kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně, 

• kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy univerzity, 

• jak se jmenovala první brněnská doktorka práv, 

• kolik je základních kamenů budovy fakulty, 

• jak se na podobě budovy podepsalo působení gestapa, 

• že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaborovali, 

• jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku 1948, 

• proč byla fakulta v roce 1950 zrušena, 

• proč univerzita, když její původní název překážel, nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně, 

• kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty, 

• co se na fakultě dělo koncem roku 1989, 

• jak se fakulta adaptovala na zcela nové poměry, 

• proč máme stropy velkých poslucháren podepřeny dřevěnou konstrukcí 

a řadu dalších zajímavých informací. 

Prostřednictvím medailonků můžete také nahlédnout do života již nežijících profesorů a 

docentů. 

 

 

Autoři 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (*1952) 

Absolvent brněnské právnické fakulty (1975) v současné době přednáší na své mateřské 

fakultě. Je spoluautorem několika učebnic českých, slovenských i obecných právních dějin. 

Jeho odborný zájem se soustřeďuje především na novější českou a slovenskou právní historii 



(vznik republiky, vývoj právní vědy a právnického vzdělávání, zákonodárství poválečné SNR 

a d.). 

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (*1952) 

Od roku 1977 působí jako pedagog na brněnské právnické fakultě. Je autorem několika 

desítek monografií i učebnic a několika stovek studií a článků publikovaných v České 

republice i v zahraničí. Věnuje se zejména novějším českým právním dějinám s těžištěm na 

dějiny veřejné správy, soudnictví a vývoj československého konstitucionalismu. 

doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. (*1981) 

Od roku 2006 vyučuje na brněnské právnické fakultě obecné a české právní dějiny, jakož i 

předměty v německém jazyce. Zabývá se především právem platným v Protektorátu Čechy a 

Morava, německými a rakouskými právními dějinami. Výsledky své vědecké práce publikuje 

jak u nás, tak i v zahraniční. Je soudním tlumočníkem pro jazyk německý. 

 

 


