
Zápis č. 2/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 15. 9. 2014 
 

 SZ: MU-IS/89529/2014/155780/PrF 
 
 

Přítomni: prof. Rozehnalová, prof. Gregorová, doc. Mrkývka, doc. Kotásek, JUDr. Valdhans, 
doc. Škop, JUDr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová 
 
Omluveni:  
Host: JUDr. Trávníčková, Bc. Lautrbachová, Mgr. Ing. Jaroš  
 
Program: 

1. Činnost ÚDVIS v oblasti dovednostních předmětů a praxí studentů – doc. Mrkývka, 
JUDr. Trávníčková 
o Aktuální přehled předmětů pro jednotlivé studijní plány 
o Diskuze nad potřebou dalších typů předmětů 
o Aktivity na poli sjednávání odborných praxí, problémy atd. 
o Další problémy typu DP a BP a jejich obhajoba 

2. Vědecká rada – přehled stavu řízení. Mgr. Ing. Jaroš 
3. Stav celoživotního vzdělávání, LL.M. a MPA., a další kurzy, přijímací řízení, kurz 

Cambridge, plán kurzů CŽV pro podzim 2014 (Bc. Lautrbachová) 
4. Různé 

 
 
 
ad 1.  
Činnost Ústavu dovednostní výuky a inovace studia v oblasti dovednostních předmětů a 
praxí studentů 
 
Jednání kolegia děkana se zúčastnila vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia 
JUDr. Simona Trávníčková, PhD. Předložila zprávu o činnosti ÚDVIS a podala k ní 
komentář. Činnost ÚDVIS sestává ze 3 hlavních segmentů – dovednostní výuka, právní 
didaktika a odborné praxe. Další činností jsou výzkumy v oblasti dovednostní výuky a systém 
efektivní zpětné vazby na dovednostní předměty. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.   
Součástí předložené zprávy je přehled předmětů zajišťovaných ÚDVIS v podzimním 
semestru 2014. Děkanka požaduje zpracovat koncepci výuky dovednostních předmětů na PrF 
a představit ji na zasedání kolegia děkana dne 10. 11. 2014.  
JUDr. Trávníčková zmínila, že studenti mají zájem o zavedení předmětu Úvod do studia 
práva, který by jim pomohl připravit se na studium práva. Děkanka tento návrh odmítá. 
U odborných praxí proděkan Mrkývka upozornil na problematiku pojištění studentů. Je třeba 
zajistit, aby student byl pojištěn i na odborné praxi.  
Závěr: 
• Kolegium děkuje za předložené materiály a ukládá: 

o JUDr. Trávníčkové představit koncepci výuky dovednostních předmětů na 
zasedání kolegia dne 10. 11. 2014 

o tajemnici fakulty prověřit otázku rozsahu stávajícího pojištění studentů po dobu 
praxe  

o JUDr. Trávníčkové zachovat rozsah odborných praxí a snažit se o oslovení dalších 
poskytovatelů.  

 



ad 2. 
Vědecká rada – přehled stavu kvalifikačních řízení 
Proděkan Kotásek předložil přehled stavu kvalifikačních řízení na PrF MU a přehled stavu 
akreditací pro habilitační a profesorská řízení na PrF MU – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.  
Současně předložil kolegiu žádost o obnovení akreditace oboru habilitačního řízení a oboru 
řízení ke jmenování profesorem pro obor Právo Evropské unie, jehož akreditace končí 30. 5. 
2015. Žádost bude projednána Vědeckou radou PrF na jejím zasedání dne 7. října 2014. 
Jednání kolegia k tomuto bodu se zúčastnil vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou 
podporu Mgr. Ing. Jiří Jaroš.  
Závěr: 
Kolegium bere na vědomí informaci a ukládá proděkanu Kotáskovi zvážit u akreditací 
končících v dohledné době zahájení jejich obnovení.  
 
 
ad 3. 
Celoživotní vzdělávání, LL.M., MPA 
Na jednání byla přizvána vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Bc. Lautrbachová. 
Informovala o přijímacím řízení do programů celoživotního vzdělávání, počtu přihlášek, 
počtu přijatých účastníků a podepsaných smluv do vzdělávacích programů akreditovaných 
oborů magisterského a bakalářského studia.  
 
LL.M., MPA 
Bc. Lautrbachová sdělila, že studium LL.M. a MPA na PrF MU ve spolupráci s Nottingham 
Trent University bude ukončeno vzhledem ke skončení validace těchto programů na PrF. Ve 
dnech 28. – 30. 10. 2014 se uskuteční v Nottinghamu jednání o dodatku ke smlouvě a dalším 
zajištění studia LL.M. a MPA.  
 
Spolupráce s BLC 
Program Introduction to English a EU Law ve spolupráci s British Law Centre pokračuje. 
Účastníky je hodnocen příznivě. Letos se do 1. ročníku zatím přihlásilo 9 zájemců. Děkanka 
doporučuje zvýšit úsilí, aby bylo docíleno alespoň 15 účastníků. 
 
Semináře 
Bc. Lautrbachová seznámila kolegium s plánem seminářů na období podzim 2014. 
V současné době je dojednám podpis smlouvy o vzdělávání s Komorou daňových poradců na 
již 11. běh.  
 
Závěr: 
• Kolegium bere zprávu na vědomí. 
• Děkanka ukládá vedoucí CCV zintenzivnit propagaci před otevřením kurzu Introduction 

to English and EU Law.  
• Pro jarní semestr 2015 v předstihu připravit sérii seminářů a zvážit případně i déle trvající 

modulový kurz.  
 
ad 4. 
Různé 
 
proděkanka Gregorová 
předložila návrh Opatření děkana k vyhlášení soutěže o podporu projektů specifického 
výzkumu. V předpisu jsou upřesněny základní směry výzkumných aktivit.   



Závěr: 
Kolegium bere na vědomí a doporučuje děkance znění opatření schválit a vydat v souladu 
s vyhlášením soutěže rektorem MU. Opatření děkana bude vydáno s účinností od 16. 9. 2014. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



 
 
          Příloha č. 1 

Zpráva o činnosti  
Ústavu dovednostní výuky a inovace studia 

Personální složení 

Kancelář 
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (vedoucí, akademický úvazek 1,0) 
Bc. Kateřina Fafílková (0,5, sekretářka, odborné praxe, analýza dotazníků, odpovědníků atd.) 
Mgr. Petr Havlík  (není veden na ÚDVIS, ale dle dohody s paní tajemnicí polovinou své pracovní náplně 
pracuje na zajištění praxí, na správě webu ÚDVIS, administraci zpětných vazeb na dovednostní předměty atd.) 

Vyučující  
- 9 vyučujících s úvazkem 0,1 
- 9 vyučujících na DPP (od poloviny září) 
- 5 vyučujících zdarma 

Zaměstnanci na projektech  
- psaní závěrečné zprávy na projektu Partnerství (2 zaměstnanci na DPP) 
- projekt Sítě (31 zaměstnanců na projektu, konec projektu k 31. 12. 2014) 

Oblasti činnosti ÚDVIS 
- dovednostní výuka 
- právní didaktika 
- odborné praxe 
- výzkumy v oblasti dovednostní výuky 
- systém efektivní zpětné vazby na dovednostní předměty 

DOVEDNOSTNÍ VÝUKA 

Stávající předměty (kompletní přehled v příloze) 
- PODZIM 2014: 25 předmětů, cca 20 vyučujících 
- JARO 2015: 20 předmětů, cca 18 vyučujících 
- výuka předmětů je zajištěna kromě předmětu BVD004K – Daňové řízení, personální obsazení řeší 

katedra Finančního práva 

Zavedení nových předmětů 
- potřeba nových předmětů vyplyne především z analýzy výsledků výzkumu (viz níže) 
- prozatímní výsledky ukazují na předměty rozvíjející dovednosti: vyjednávání, argumentace, 

psaní právních podání, řešení komplexních právních případů, psaní právní analýzy, 
kontraktace 

- návrhy na zavedení předmětů do studijního plánu budou předloženy v řádném termínu (do 
konce listopadu) 

- mimo to, co vzejde z výzkumu, plánujeme navrhovat následující předměty: 

a) předměty, které využívají specifické výukové metody, které jsou využívány v zahraničí  
1) Právní řešení praktických problémů – předmět vyučovaný metodou PBL (problem based 

learning). Studenti zjišťují, jak po právní stránce ošetřit organizování nějaké jimi vybrané 
akce. V průběhu předmětu zpracovávají praktické návody na to, jak po právní stránce vyřešit 
veškeré otázky týkající se organizace vybrané standardní kulturní/společenské/sportovní akce 



(divadelní představení na náměstí Svobody, koncert na přehradě, demonstrace, prodávání jídla 
na trávníku před fakultou apod.). Jedná se o průřezový předmět, který propojuje znalosti 
z jednotlivých právních oborů a trénuje konkrétní praktické dovednosti spojené s vypracování 
kompletního řešení organizace nějaké akce. 

2) Street law – předmět využívající metodu street law ke vzdělávání studentů na středních 
školách. Studenti si zpracují nějaké právní téma, zpracují si interaktivní výukovou hodinu pro 
studenty na střední škole, kterou následně odučí. Vynikající prostředek, jak studenty učit 
předávat informace o právu dál, učit komunikovat a rozumět základům práva. V období 
podzim 2014 jednáme s dTestem o vedení kurzu spotřebitelského street law tady na fakultě. 

b) pokrývají základní nedostatky v oblastech základních dovedností studentů  
3) Prezentační dovednosti – dovednost sebeprezentace vnímá velká skupina studentů jako 

značnou rezervu, která se odráží na jejich schopnostech se vyjadřovat, komunikovat, 
vystupovat na veřejnosti atd. Z workshopů pro doktorandy vyplynula touha mít předmět 
rozvíjející komunikační a prezentační dovednosti již v průběhu magisterského studia. Kromě 
toho předmět připravuje studenty, kteří se chtějí zapojovat do moot courtů, na jejich veřejné 
vystupování. 

4) Vedení a práce v malém týmu – plánujeme předmět vypsat i pro magisterské studenty (nyní 
je v bc. oboru pro Vyššího justičního úředníka, zapisují si jej stále častěji studenti 
magisterského studia) 

Systém efektivní zpětné vazby na dovednostní předměty vedené na 
ÚDVIS 

- předměty na ÚDVIS jsou evaluovány kromě celouniverzitní předmětové ankety i 
samostatným zpětnovazebním dotazníkem. Ten vyplňují studenti v papírové formě na 
posledním nebo předposledním semináři daného předmětu. Dotazník je anonymní. Do 
elektronické podoby jej zpracovávají pracovníci Ústavu. 

- dotazník se zaměřuje především na přínos předmětu pro studenty, zpětnou vazbu vyučujícímu 
předmětu (jeho pedagogické dovednosti a přístup ke studentům) a na doporučení pro další 
rozvoj předmětu (co zachovat, co zlepšit) 

- ve vztahu k fakultě slouží výsledky zpětné vazby k diskusi nad přínosem předmětu a 
možnostmi jeho posunu dál. Dávají i podstatnou rozvojovou zpětnou vazbu vyučujícímu. 

- výsledky zpětné vazby jsou zveřejňovány na webu ÚDVISu z toho důvodu, aby si studenti 
mohli vybrat dovednostní PVP s ohledem na zpětnou vazbu od předchozích studentů 
předmětu. 

- výsledky zpětných vazeb za jaro 2014 naleznete na http://udvis.law.muni.cz/zpetnavazba/ 
- zpětná vazba bude od studentů vyžadována i na konci podzimního semestru 2014 
- vyučující i studenti jsou předem informováni, že zpětné vazby budou od studentů vyžadovány, 

jsou připraveni poskytnout k vyplnění prostor na poslední předposlední či poslední hodině 
seminářů. 

- následná práce se zpětnou vazbou – s vyučujícími proběhnou před začátkem semestru, kde 
předmět vyučují, konzultace ohledně výsledků zpětných vazeb a zlepšení předmětu dál. 

Projekty pro podporu dovednostních předmětů 
- v rámci zpracovávání námětů k budoucím výzvám v OPVVV Ústav za PrF připomínkoval námět 

týkající se dovednostní výuky a praxí (možnost získat finanční prostředky na další rozvoj 
dovednostních předmětů) 

Plánované činnosti 
- vytvořit koncepci rozvoje dovednostních předmětů na fakultě, které budou odpovídat 

potřebám rozvoje dovedností pro jednotlivé právní profese (dle výsledků výzkumu) 
- zavést tyto předměty do výuky 



- dvě zahraniční cesty s cílem naučit se pracovat metodami, které se běžně užívají v zahraničí – 
York (studium výukové metody PBL) a Derby (studium způsobu výuky advocacy skills) 

PRÁVNÍ DIDAKTIKA 
- cílem ÚDVISu v této oblasti je podpora rozvoje dovedností pedagogických dovedností 

akademických pracovníků na PrF. Cílem je nabízet jim možnosti se rozvíjet v pedagogických 
dovednostech, bavit se o tom, jak učit právo. A zvyšovat tak kvalitu výuky na fakultě. 

- na jaře 2014 proběhlo 7 celodenních workshopů (lektorovala Simona Trávníčková) pro 
studenty prvního a druhého ročníku doktorského studia PrF zaměřených na rozvoj 
prezentačních a pedagogických dovedností 

- na podzim 2014 proběhnou 3 víkendy zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností pro 
studenty druhého ročníku doktorského studia (z projektu FRMU) 

Plánované činnosti 
- na základě výsledů výzkumu (viz níže) budou navrženy další konkrétní kroky v této oblasti 
- bude se jednat o nabídku účasti na setkáních, seminářích, workshopech, konferencích 

1) setkání ke sdílení zkušeností s metodami výuky, metodami hodnocení, prací se 
skupinou studentů napříč katedrami 

2) workshopy zaměřené na rozvoj konkrétních pedagogických dovedností pro 
zaměstnance PrF 

3) konference na téma jak učit právo – sekce rozdělené podle jednotlivých právních 
odvětví, kde by měli akademici z republiky možnost sdílet svoje zkušenosti s výukou 
a prezentovat metody, které používají při výuce práva. Konference by byla propojená 
s širokou nabídkou praktických workshopů na užívání jednotlivých metod výuky. 

Projekty pro podporu rozvoje právní didaktiky  
- v rámci zpracovávání námětů k budoucím výzvám v OPVVV byl podán návrh na vytvoření 

celouniverzitního Centra podpory pedagogických pracovníků 
- FRMU – realizuje se projekt na podporu rozvoje pedagogických dovedností doktorandů 

ODBORNÉ PRAXE 
- vysoká míra administrativní zátěže – budeme se snažit nalézt řešení, které sníží objem 

administrativy spojené s praxemi 
- studenti stále nevnímají odborné praxe jako součást studia, nerozumí tomu, jak to má 

fungovat, ústí to ve vyřizování velkého počtu žádostí o změny zapsaných předmětů 
- poskytovatelé praxí nejsou za jejich ochotu praxi poskytovat nijak oceněni. Neumíme pracovat 

s tím, jak motivovat poskytovatele praxí. 
- pojištění studentů je stálý problém. V rámci námětů na OPVVV bylo navrhováno 

celouniverzitní středisko pro praxe. Pokud by toto bylo realizováno, otevřel by se zde jistě 
prostor pro jednání o pojištění pro celou univerzitu. 

- nepracuje se se zpětnou vazbou od poskytovatelů praxí ani od studentů, aby se praxe rozvíjely 

Plánované činnosti 
- zjednodušení systému praxí a snížení administrativní zátěže při zapisování předmětů 
- propagace praxí u studentů – větší povědomí studentů o tom, že praxe jsou, co to je a jak se 

s tím zachází 
- nový web pro praxe – uživatelsky jednoduchý, pochopitelný a návodný 
- práce se zpětnou vazbou – provést analýzu odpovědníků, které studenti vyplňují po skončení 

praxe (jak praxe fungují, jaké podněty vznášejí atd.), pracovat se zpětnou vazbou od 
poskytovatelů praxí 

- spolupráce s poskytovateli – prohlubování nabídky praxí pro studenty, poděkovat nejčastějším 
poskytovatelům za jejich ochotu 

- vytvořit desatero výběru praxe pro studenty 



Výzkumy 
- v průběhu července a srpna byly realizovány na ÚDVIS dva výzkumy. Z nich vznikla zpráva o 

výzkumu (v příloze). Jeden cílil na pedagogické dovednosti vyučujících na PrF MU. Druhý se 
zaměřoval na profil absolventa právnické fakulty. 

- Oba projekty probíhaly v rámci projektu Partnerství. S jeho koncem byl ukončen výzkum u studentů. 
Výzkum Profil absolventa byl ukončen pro potřeby projektu, ale i v září se pokračuje ve sběru dat. 
Závěrečná analýza dat proběhne v říjnu a počátkem listopadu.  

Pedagogické dovednosti vyučujících na PrF 
Výzkum probíhal u studentů na PrF. Cílem bylo zjistit, jaké dovednosti by měl mít vyučující na PrF, 
jak vnímají studenti kterou dovednost jako důležitou a jaké pedagogické dovednosti vyučující na PrF 
MU mají a jaké jim chybí. 

Pedagogické dovednosti jsou samozřejmě velmi individuální záležitostí. Analýza identifikovala, že 
v průměrných hodnotách vnímají studenti pedagogické dovednosti vyučujících jako průměrné až nadprůměrné. 
Kritéria naplnění jednotlivých okruhů dovedností se pohybovala nejčastěji kolem 50 – 75 %. U všech 
jednotlivých kritérií vychází vnímaná důležitost jednotlivých kritérií jako vyšší než skutečná úroveň dovedností 
vyučujících v této oblasti. Ačkoli se tedy jedná o výsledek veskrze pozitivní, ukazuje analýza na možnosti 
zlepšení. Ty jsou největší v oblastech, v nichž jsou rozdíly mezi vnímanou důležitostí konkrétní dovednosti pro 
spokojenost se vzděláváním na PrF MU a jejím zvládáním vyučujícími, nejmarkantnější. 

Profil absolventa PrF MU 
Cílem výzkumu v této oblasti bylo zjistit, jaké znalosti, dovednosti a postoje by měl absolvent právnické fakulty 
mít, protože jsou pro vykonávání jednotlivých právních profesí nezbytné nebo vhodné. 
Na základě výsledků výzkumu bude možné vytvořit nabídku dovednostních předmětů, které by se měly na 
fakultě vyučovat. Každý dovednostní předmět bude mířit na rozvoj dovedností potřebných pro konkrétně 
vyjmenované právnické profese. Studenti se tak budou moci orientovat v nabízených dovednostních PVP podle 
toho, na jakou profesní specializaci by se chtěli v budoucnu zaměřit. 
Výsledky výzkumu budou publikovány v zahraničním odborném časopise, který se zaměřuje na vzdělávání 
v právu. 
 
DALŠÍ INFORMACE 

- vedení DP a BP – vypisování témat je vždy na zakázku studenta, vyučující sami od sebe 
témata nevypisují. Téma je možné vypsat, až když se vyučující z ÚDVIS dohodne na 
konkrétní katedře na ustanovení oponenta daného tématu. Pokud oponenta na jiné katedře, 
kam práce patří, nesežene, téma není možné vypsat. 

- činnosti ÚDVIS zaujaly oddělení rektorátu, které se zabývá evaluací výuky. Proběhla dlouhá 
konzultace ohledně realizovaných výzkumů a zpětných vazeb na naše předměty. Naše 
zkušenosti se zpětnou vazbou na předměty chce rektorát využít při přípravě změn 
celouniverzitní předmětové ankety. 

- spolupracujeme s odborníky ze zahraničí, kteří se zabývají právními klinikami a zajímavými 
metodami k výuce práva. Hledáme možnosti, jak obohatit současné metody výuky práva 
v republice. 

- o pedagogické workshopy postupně projevují zájem jiné fakulty (teď konkrétně 
přírodovědecká fakulta) 

- na ÚDVIS realizujeme výzkumy, jejich výstupy plánujeme publikovat v zahraničních 
periodicích, které se zabývají právní didaktikou 

- o výzkumy projevila zájem MF Dnes. S proděkanem Mrkývkou plánujeme setkání. Plánovány 
jsou dva články. Jeden „propagační“, který vyjde v dohledné době (průzkum se koná, je 
možné dobré jej vyplnit). A druhý poté o jeho výsledcích (jakmile bude výzkum uzavřen a 
analýza bude hotová). 



 

podzim 2014    
 kód název předmětu vyučující příjmení 

magisterské 

studium 

   

1 MV728K Právní klinika uprchlického práva I Mgr. Hana Lupačová Lupačová 

2   Mgr. et Mgr. Linda Janků Janků 

3 MV854K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení I Mgr. et Mgr. Petr Polák + kolegové z KVOP Polák 

4 MV905K Právní klinika ombudsmanské praxe II JUDr. Veronika Gabrišová + kolegové z KVOP Gabrišová 

5 MV907K Státní zástupce v praxi Mgr. Pavel Pukovec Pukovec 

   JUDr. Jan Sladký Sladký 

6 MV934K Daňové řízení je v řešení na katedře finančního práva 

7 MV938K Judikatura v oblasti daňového práva Mgr. Tomáš Rozehnal Rozehnal 

8 MVD003K Soukromé právo v teorii a praxi JUDr. Miroslav Frýdek Frýdek 

9 MVD004K Metodologie odůvodňování v právnické argumentaci JUDr. Libor Hanuš, Ph.D. Hanuš 

10 MVD008Z Advokátní praxe JUDr. Ing. Pavel Schreiber Schreiber 

11 MVD009K Účast veřejnosti při rozhodování ve veřejné správě Mgr. Jitka Bělohradová Bělohradová

12 MVD016K Právní argumentace a její uplatnění v rámci zpracování případu Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. Atkinsová 

13 MVD017K Azylové a migrační právo JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. Pořízek 

14 MVD019K Právo obchodních společností v praxi JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int. Tomšů 

15 MVV57902K Akvizice a financování společností v mezinárodním a národním prostředí Mgr. Jan Hladký Hladký 

16 MVV7915K Vyjednávání obchodních smluv v praxi mezinárodní advokátní kanceláře Allen & Overy Allen & Overy

17 MVV794K Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. Kapitán 

18 MVD033K Ochrana kulturních památek Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová Kebrlová 

19 MVD032K Základy právnických dovedností JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Trávníčková

20 MVD031K European Court of Human Rights and Family Law Mgr. Martin Kornel, Ph.D. Kornel 

21 MVV57906K Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. Atkinsová 

22 MVP003K Klinika mediálního práva JUDr. Kateřina Šimáčková Šimáčková 



23 MVP002K Klinika zdravotnického práva JUDr. Kateřina Šimáčková Šimáčková 

bakalářské 

studium 

   

24 BVV13Zk Základy práva pro neprávníky Mgr. Jan Neckář Neckář 

25 BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře JUDr. David Jeroušek Jeroušek 



          Příloha č. 2 

Přehled stavu kvalifikačních řízení a výhled akreditací k 09/2014 

Kvalifika ční řízení 

- V roce 2014 byla ukončena 2 habilitační řízení: doc. JUDr. Jan Stehlík, Ph.D., LL.M., 
a doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

 
Zahájená a probíhající habilitační řízení: 
• JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (zahájeno 20. 5. 2013) 

- obor Ústavní právo a státověda 
- posuzován habilitační komisí (zatím 1 odevzdaný posudek) 
- po návratu předsedy habilitační komise z dovolené bude projednán další postup, 

otázkou k projednání bude i výměna oponenta habilitační práce 
 
• JUDr. Jan Kocina, Ph.D. (zahájeno 24. 5. 2013) 

- obor Trestní právo 
- habilitační přednáška se uskuteční na VR fakulty dne 7. 10. 2014 

 
• JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. (zahájeno 25. 4. 2014) 

- obor Trestní právo 
- hodnotící komise bude jmenována na VR fakulty dne 7. 10. 2014 

 
Ukončená řízení ke jmenování profesorem: 
• doc. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. 

- obor Trestní právo 
- uchazeč navržen na jmenování VR MU dne 11. 3. 2014 
- v současnosti čeká na jmenování prezidentem ČR 

Obnovení akreditací  

Akreditace trvající: 

Habilitační a profesorské řízení 
o Občanské právo 

• Platnost akreditace do 1. 11. 2019 

Akreditace k obnovení skupina 1: 

o Právo Evropské unie 
• Platnost akreditace do 30. 5. 2015 
• Max. termín předložení na VR PrF: říjen 2014 

Akreditace k obnovení skupina 2: 

Habilitační a profesorské řízení 
o Mezinárodní právo soukromé  
o Obchodní právo  



o Teorie práva  
o Trestní právo  
o Ústavní právo a státověda  

 
Habilitační řízení 

o Dějiny státu a práva  
o Pracovní právo a sociální zabezpečení  
o Správní právo a právo životního prostředí  

• Platnost akreditací do 31. 10. 2015 
• Max. termín předložení na VR PrF: únor 2015 

 

předkládá: doc. Kotásek 


