
Zápis č. 5/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 10. 11. 2014 
 

SZ: MU-IS/110205/2014/177069/PrF 
 
 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. 
Valdhans, doc. Škop, JUDr. Jurníková, tajemnice Ing. Přikrylová, JUDr. Sehnálek 
Host: Mgr. Pavliňák, Bc. Schardová, Mgr. Ing. Jaroš 
 
Program: 

1. Hospodaření fakulty 1 – 9/2014, výhled na rozpočet do konce roku 2014 - Ing. 
Přikrylová 

2. Přijímací řízení do DSP – prod. Gregorová (přesun z 20. 10. 2014) 
3. Studijní otázky, anketa, případně novela Zákona o VŠ, příprava nového studijního 

plánu 
4. Studijní otázky akreditovaných vzdělávacích programů CŽV 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Hospodaření fakulty 1 – 9/2014, výhled do konce roku 2014 
Tajemnice fakulty Ing. Přikrylová předložila bilanci hospodaření fakulty za období leden – 
září 2014. Podala komentář k jednotlivým položkám s tím, že období 1 – 9 je obdobím, 
z něhož nelze usuzovat konečný výsledek, zejména vzhledem k projektům. Nicméně 
hospodaření je vyrovnané a ona sama nevidí žádná rizika do příštích měsíců.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí průběžný hospodářský výsledek.  
 
 
ad 2.  
Přijímací řízení do DSP 
Jednání kolegia se zúčastnila vedoucí odd. pro DSP a rigorózní řízení Bc. Schardová. 
Proděkanka Gregorová předložila situační zprávu o doktorském studijním programu (viz 
příloha č. 1), návrh na akreditaci studijního oboru Právo informačních a komunikačních 
technologií DSP Teoretické právní vědy v angličtině (příloha č. 2) a návrh na vyhlášení 
přijímacího řízení do DSP na rok 2015/2016 (příloha č. 3). Návrh na akreditaci byl projednán 
s vedoucím ÚPT. Po schválení oborovou radou bude předložen akademickému senátu a 
vědecké radě. 
Závěr: kolegium po diskuzi bere na vědomí a doporučuje k dalším řízením. 
 
  
ad 3. 
Studijní otázky, anketa 
Na jednání kolegia k tomuto bodu byl přizván vedoucí studijního odd. Mgr. Pavliňák. Byly 
předloženy studijní výsledky za období jarního semestru 2014 a poznatky z ankety za stejné 
období. Proděkani pro studium ústně komentovali předložené materiály. Děkanka uvedla, že 
pro další období bude zaveden nový typ ankety, který umožní i reflexe ze strany učitelů, což 
zřetelně chybí. Pozitivní je, že se neobjevily v uplynulém období žádné zásadní či významné 
připomínky ke kvalitě výuky. Osobně vidí problém v nadužívání anonymních zatrhávacích 
testů u zápočtů. Doufá, že ne u zkoušek, neboť tyto typy testů nepatří do právnického 



vzdělávání, zejména pro zjednodušující pohled na danou problematiku. Nicméně tato otázka 
je v odpovědnosti jednotlivých garantů předmětů. Do budoucna je otázkou, nakolik se znovu 
nezamyslet nad garanty předmětů za situace, kdy naposledy byli určeni v roce 2010 a 
personální stav fakulty se změnil. Z její strany půjde o podnět novému děkanovi.  
 
Závěr: 
Kolegium bere na vědomí zprávu o hodnocení předmětů, kolokvií a zkoušek za období 
jarního semestru 2014 s následujícími závěry: 
• ukládá se vedoucímu studijního odd. zjistit zapojení CJV do jazykových výuk na ostatních 

fakultách MU; 
• ukládá se proděkanům pro studium zavést režim sledování ze strany vedení, příp. 

akademického senátu u zkoušky MP406Zk v období podzim 2014. Připomínky k výuce u 
studentů, kteří přerušili studium, budou řešeny v návaznosti na jejich zápis ke studiu; 

• ukládá se proděkanu pro bakalářské, navazující magisterské studium a CŽV projednat s 
vedoucím katedry občanského práva zajištění předmětu BJ404Z/01; 

• oběma proděkanům pro studium se ukládá seznámit s materiálem vedoucí kateder na 
poradě vedoucích kateder a ústavů  v prosinci.  

 
Počty studentů 
Vedoucí studijního odd. informoval o stavu počtu studentů v jednotlivých semestrech 
magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia ke dni 7. 11. 2014. V 1. 
ročníku počet studentů proti očekávání neklesl, zůstává 37 studentů nad požadovaný počet. 
Nicméně to je pouze matrikový stav. Faktický stav bude zřetelný při zápisu do druhého 
semestru. Pokud se udrží trend minulých let, lze v horizontu jednoho roku očekávat pokles až 
o 50 studentů s tím, že důvody zanechání studia jsou různé.  Nejvyšší převis je u navazujícího 
magisterského studia, což je dáno zejména pozdějším zahájením výuky v tomto oboru.  

 
 
ad 4. 
Studijní otázky akreditovaných vzdělávacích programů CŽV 
Proděkan Škop předložil zprávu o výsledcích předmětové ankety za období jarního semestru 
2014 v bakalářských studiích, navazujícím magisterském studiu a v celoživotním vzdělávání 
(viz příloha č. 4).  
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání poskytla kolegiu informaci o počtech účastníků 
v CŽV v jednotlivých semestrech.  
Vedoucí studijního odd. informoval o situaci týkající se chyby v tabulce v akreditačních 
materiálech a o důsledcích, které toto mělo pro účastníky CŽV, kteří si navíc zaregistrovali 1 
předmět PVP. 
Závěr:  ukládá se vedoucímu studijního odd. ve spolupráci s vedoucí CCV, proděkany 
Mrkývkou a Škopem navrhnout děkance postup a připravit dopis, který bude zaslán 
účastníkům CŽV. V prosinci bude situace vyhodnocena a uzavřena.  
 
 
ad 5. 
Různé 
 
• Kolegium projednalo návrhy přihlášených projektů v rámci vyhlášené výzvy Fondu 

rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU). Kolegium se shodlo na prioritách v souladu 
s Dlouhodobým záměrem PrF a děkanka ukládá vedoucímu útvaru V a V postoupit 
prioritní projekty a další projekty k řízení na MU.   



 
• Kolegium bere na vědomí nominaci prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc., na participaci 

na tvorbě webové encyklopedie MU, tzv. MUNIpedie. Jako zástupce děkanka určuje 
JUDr. Bc. Jaromíra Tauchena, Ph.D., LL.M.  
 

• Kolegium bere na vědomí připomínky ke Kariérnímu řádu MU, které zpracovala 
děkanka společně s proděkankou Gregorovou.  

 
• Kolegium bere na vědomí stav práce komise MU k hodnocení kvality studijních oborů na 

MU ve vazbě na novelu ZVŠ.  
 

• Kolegium bere na vědomí personální změny v období říjen – listopad 2014: 
 

Nástup do pracovního poměru 
20. 10. 2014 Eva Pivodová - sekretářka katedry občanského práva a katedry prac. práva a  
práva soc. zabezpečení (zak.1111/úvazek 0,75; doba určitá - zástup po dobu nemoci Bc. 
Gabriely Uhlířové) 

Ostatní změny 
02. 11. 2014 Renata Nováčková - nástup na MD (Ústřední knihovna).  
        

• Dne 27. 11. 2014 ve 13,00 hodin se v aule PrF konají promoce absolventů studijního 
programu LL.M . – obchodní právo. Zúčastní se děkanka, prof. Rozehnalová. 
 

proděkan Kotásek 
• GAČR vyhlásila výzvu k podávání návrhů kandidátů na členy hodnoticích panelů. Za PrF 

projevili zájem o nominaci prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová a doc. JUDr. Marek 
Fryšták, Ph.D. Závěr:  kolegium doporučuje k dalšímu řízení výše uvedené zájemce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 



          Příloha č. 1 
 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
 situační zpráva  

 
I. Přijímací řízení 

 
V akademickém roce 2014/2015 se zapsalo ke studiu 49 doktorandů (o 4 méně než v loňském 
přijímacím řízení), z toho 21 do prezenční a 28 do kombinované formy.  
 
Rozdělení dle oborů znázorňuje následující tabulka. 

Studijní obor 

Počet  
podaných přihlášek 

Počet uchazečů přijatých 
celkem 

celkem (prezenční / kombinovaná forma) 

Dějiny práva a římské právo      3 (2/1) 1 (0/1) 
Mezinárodní a evropské právo 11 (7/4) 2 (1/1) 
Mezinárodní právo soukromé 3 (1/2) 2 (1/1) 
Občanské právo 19 (5/14) 6 (2/4)1 
Obchodní právo 7 (2/5) 1 (1/0) 
Pracovní právo 13 (6/7) 8 (1/7)2 
Správní právo a právo ŽP  23 (11/12) 9 (5/4)3 
Finanční právo a finanční vědy 14 (12/2) 3 (2/1) 
 Finan. právo a finan. vědy (pol.) 0 0 
Teorie práva  7 (5/2) 5 (3/2) 
Trestní právo 11 (5/6) 4 (1/3) 
Ústavní právo a státověda 15 (9/6) 5 (2/3) 
Právo ICT 10 (5/5) 3 (2/1) 
Studijní program celkem 136 (70/66) 49 (21/28) 

 

V letošním roce bylo podáno nejvíce přihlášek na obor Správní právo a právo životního prostředí. 
V uplynulých letech to byl obor Trestní právo. 
 
Školitele z řad akademických pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro konkrétní studenty DSP přijaté 
v letošním akademickém roce schválila vědecká rada Právnické fakulty na svém zasedání dne 7. října 
2014.  
 

II.  Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 
 
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 jsou přílohou tohoto materiálu. Po 
schválení kolegiem děkana, oborovou radou a akademickým senátem budou informace vyvěšeny na 
webových stránkách fakulty. 
 
 
 

                                                           
1
 3 studenti v kombinované formě – přestup z Právnické fakulty v Plzni 

2
 4 studenti v kombinované formě – přestup z Právnické fakulty v Plzni 

3
 6 (3/3) studentů se zaměřenním na správní právo a 3(2/1) studenti se zaměřením na Právo ŽP 



III.  Aktuální studenti 

Celkem studuje (dle stavu ke dni 4. listopadu 2014) v doktorském studijním programu 236 studentů 
(79 v prezenční a 99 v kombinované formě), z toho 58 osob (5 v prezenční a 53 v kombinované 
formě) má doktorské studium přerušeno.  

 

Vývoj počtu studentů dle oborů – stavy k 4. 11. 2014 

 Studenti celkem z toho prezenční 

Název oboru/rok 09 10 11 12 13 14 09 10 11 12 13 14 

Teorie práva 19 22 20 15 15 15 3 5 6 6 7 8 

Dějiny práva a římské právo 11 12 19 17 19 10 6 5 8 7 9 6 

Ústavní právo a státověda 10 14 21 22 20 23 1 2 2 4 5 6 

Správní právo a právo životního 
prostředí 

33 39 33 29 28 30 14 14 14 11 9 13 

Finanční právo 20 25 26 21 24 22 7 9 11 8 7 5 

Občanské právo 27 29 36 37 35 34 5 4 6 10 10 12 

Obchodní právo 12 17 18 17 19 15 2 3 3 2 3 4 

Pracovní právo 14 13 13 14 13 15 3 3 1 0 1 2 

Trestní právo 9 15 21 26 27 29 2 4 7 5 9 7 

Mezinárodní a evropské právo 17 23 24 22 23 21 5 11 12 11 16 11 

Mezinárodní právo soukromé 21 23 22 16 15 16 11 8 6 4 9 8 

Právo informačních a komunikačních 
technologií 

- - - - 3 6 - - - - 0 2 

celkem 193 232 253 236 241 236 59 68 76 68 85 84 

 

Oproti loňskému roku se počet studentů doktorského studijního programu snížil o 5 studentů; 
prezenční studenti tvoří necelou jednu třetinu celkového počtu doktorandů. Nejfrekventovanějším 
oborem je stále Občanské právo. 



IV. Absolventi 
V roce 2014 (do 4.11.2014) doktorské studium řádně ukončilo 28 studentů, neřádně ukončilo 21 
studentů.  

Vývoj počtu absolventů a neúspěšných ukončení studia od r. 2009 je patrný z následující tabulky: 

 

Vývoj počtu absolventů a neúspěšných ukončení studia dle oborů 

Název oboru/ rok 
Absolventi Neúspěšné ukončení studia 

09 10 11 12 13 14 09 10 11 12 13 14 

Teorie práva 1 1 3 6 3 2 0 0 1 1 - 2 

Dějiny práva a římské právo 0 1 0 1 1 5 0 0 1 3 0 5 

Ústavní právo a státověda 0 0 0 1 1 0 0 1 - 2 5 2 

Správní právo a právo ŽP 1 0 5 2 7 5 0 3 4 - 1 1 

Finanční právo 2 0 0 4 - 4 2 1 2 1 2 0 

Občanské právo 1 1 2 2 5 4 0 2 1 2 1 2 

Obchodní právo 1 0 1 1 2 1 1 0 - 1 1 4 

Pracovní právo 3 0 1 - - 3 0 2 - - 2 3 

Trestní právo 0 1 2 1 2 0 1 0 1 1 1 1 

Mezinárodní a evropské právo 2 1 2 3 4 3 1 3 - 1 - 1 

Mezinárodní právo soukromé 1 1 3 4 5 1 0 0 1 - 2 0 

celkem 12 6 19 25 30 28 5 12 11 12 15 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Školitelé 
 
Přehled vytíženosti školitelů: 
 

Pracoviště Obor Školitel 

Počet 
studentů 
včetně 

přerušených 

Celke
m 

Katedra právní teorie  

TEORIE PRÁVA 

doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. 2 

 

 

15 

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 1 

JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. 1 

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. 3 

doc. JUDr. Martin Škop, Ph.D. 4 

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. 2 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 2 

Katedra ústavního práva 
a politologie  

ÚSTAVNÍ PRÁVO A 
STÁTOVĚDA 

prof. JUDr. Jan Filip, CSc. 5 

23 

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. 1 

JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., 
J.S.D. 

2 

doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. 2 

JUDr. Pavel Molek, Ph.D. 2 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 2 

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. 3 

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. 6 

Katedra dějin státu a 
práva  

DĚJINY PRÁVA A 
ŘÍMSKÉ PRÁVO 

JUDr. Pavel Salák, Ph.D. 1 

10 

doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. 3 

Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D. 1 

JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, 
Ph.D.,LL.M. Eur Int. 

2 

JUDr. Renata Veselá, Ph.D. 1 

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 2 

Katedra správní vědy a 
správního práva  

SPRÁVNÍ PRÁVO A 
PRÁVO ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. 3 

30 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. 1 

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. 4 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D. 1 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. 4 

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. 7 

Katedra práva životního 
prostředí a 
pozemkového práva  

JUDr. Jana Dudová, Ph.D. 2 

doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. 2 

doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. 2 



doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. 4 

Katedra občanského 
práva  

OBČANSKÉ PRÁVO 

JUDr. Radovan Dávid, Ph.D. 1 

34 

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. 1 

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. 3 

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. 1 

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. 6 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. 2 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. 2 

doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 6 

JUDr. Petr Lavický, Ph.D.  2 

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. 1 

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 4 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 3 

doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. 1 

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 1 

Katedra trestního práva  

TRESTNÍ PRÁVO 

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., 
DSc. 

5 

29 

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 5 

JUDr. Milan Hrušáková, Ph.D. 2 

doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. 6 

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. 2 

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. 6 

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 1 

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D. 2 

Katedra mezinárodního 
a evropského práva  MEZINÁRODNÍ A 

EVROPSKÉ PRÁVO 

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 6 

21 JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 2 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. 13 

MEZINÁRODNÍ 
PRÁVO SOUKROMÉ 

JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. 2 

16 
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 1 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, 
CSc. 

11 

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. 2 

Katedra obchodního 
práva  

OBCHODNÍ PRÁVO 

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 3 

15 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. 5 

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. 1 

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. 4 

JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 2 



Katedra finančního 
práva a národního 
hospodářství  FINANČNÍ PRÁVO A 

FINANČNÍ VĚDY 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. 5 

22 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 8 

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. 3 

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. 4 

JUDr. Dana Šramková, Ph.D. 2 

Katedra pracovního 
práva a sociálního 
zabezpečení  

PRACOVNÍ PRÁVO 

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. 7 

15 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 7 

JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 1 

Ústav práva a 
technologií 

PRÁVO 
INFORMA ČNÍCH A 
KOMUNIKA ČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 6 6 

 
V Brně dne 5. listopadu 2014 
Zpracovala: R. Schardová 
Předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.    
proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení 



 
        

          Příloha č. 2 
 

Návrh na akreditaci studijního oboru  
doktorského studijního programu Teoretické právní vědy v cizím jazyce 

 
DSP Teoretické právní vědy 
Studijní obor: Právo informačních a komunikačních technologií 
 
akreditace v angličtině 
 

Dne 17. 10. 2012 rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT/43 194/2012-
M3 byla Právnické fakultě Masarykovy univerzity udělena akreditace doktorskému studijnímu programu 
Teoretické právní vědy ve výše uvedeném oboru pro jazyk český v prezenční i kombinované formě se standardní 
dobou studia 4 roky. 
 

Navrhovaná akreditace studijního oboru Právo informačních a komunikačních technologií je svou 
náplní a obsahem totožná se tímto studijním oborem v češtině. Pro akreditaci tohoto studijního oboru 
v angličtině jsou vytvořeny speciální požadavky, které zajistí studium v angličtině, a to: 
 

1. obsah studijního oboru v cizím jazyce je totožný s příslušným akreditovaným studijním oborem v 
češtině; 

2. jsou zajištěny případné změny ve vnitřních předpisech vysoké školy /fakulty ve vztahu k výuce 
studijního programu / studijního oboru v cizím jazyce; 

3. jsou vytvořeny specifické podmínky pro přijímání ke studiu; 
4. je zajištěna odborná praxe v cizím jazyce, pokud je součástí studijního programu; 
5. jsou zajištěny zkoušky, státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky v cizím jazyce; 
6. bakalářské práce, diplomové práce nebo disertační práce budou v cizím jazyce, včetně zajištění 

oponentských posudků v cizím jazyce; 
7. jsou zajištěny informace o studijních dokladech, evidenci a další administrativě studujících v cizím 

jazyce; 
8. je zajištěno zveřejňování přehledu přednášek v cizím jazyce; 
9. přednášející a další vyučující, kteří se budou podílet na zajištění přednášek, seminářů a dalších 

forem výuky v cizím jazyce jsou vybaveni dostatečnými jazykovými schopnostmi (složili státní 
jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka, absolvovali dlouhodobé zahraniční pobyty, 
přednášejí a aktivně se účastní konferencí v příslušném jazyce apod.); 

10. je zajištěno jednání v daném jazyce na studijním oddělení a příslušných odborných útvarech fakulty 
(katedry, ústavy apod.); 

11. je zajištěn odpovídající software u výpočetní techniky; 
12. je zajištěna odborná literatura v daném jazyce; 
13. pokud má být studijní program uskutečňován v kombinované formě studia, jsou zajištěny studijní 

opory pro kombinované studium v daném cizím jazyce 
 

Návrh na akreditaci tohoto studijního oboru v angličtině byl projednán a schválen na jednání Oborové 
rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy dne 11. listopadu 2014. Akademický senát PrF 
MU jej projednal a schválil dne _________ . Vědecká rada PrF MU jej projednala a schválila dne _________. 
 
 
V Brně dne _________________ 
 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 
   děkan 



          Příloha č. 3 
 

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, s příslušnými 
ustanoveními Statutu Masarykovy univerzity a Statutu Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity, a s usneseními akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity ze 
dne ……………….. vyhlašuji 

 

Přijímací řízení do studia ve čtyřletém doktorském studijním 
programu TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY 

na Masarykově univerzitě, Právnické fakultě, 
zahajovaného v akademickém roce 2015/2016 

a stanovuji 

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY P ŘIJETÍ KE STUDIU , LHŮTY , TERMÍNY , POSTUPY A POČTY 

PŘIJÍMANÝCH UCHAZE ČŮ: 

 

I. 

Studijní obory, formy studia a počty přijímaných uchazečů 

(1) Přijímací řízení se uskuteční ve studijních oborech doktorského studijního programu, 
vyučovaných v českém jazyce, uvedených v odst. (3). V odst. (3) je rovněž uvedeno, jakou formu 
studia lze pro příslušný obor zvolit a jaký je počet přijímaných studentů. 

(2) Přijímací řízení se uskuteční i pro obor Finanční právo a finanční vědy, vyučovaný v polském 
jazyce. V odstavci (3) je uvedeno, jako formu studia lze zvolit a počet přijímaných studentů. 

(3) Vzhledem ke kapacitním možnostem jednotlivých školicích pracovišť fakulty mohou být ke studiu 
v jednotlivých studijních oborech a formách studia přijaty tyto počty uchazečů, kteří splnili 
stanovené podmínky přijetí: 

Obor 
prezenční 
forma 

kombinovaná 
forma 

Dějiny práva a římské právo 2 3 
Mezinárodní a evropské právo 44 0 
Mezinárodní právo soukromé 3 0 
Občanské právo 6 6 
Obchodní právo 3 4 
Správní právo a právo životního prostředí 4/55 2/26 
Finanční právo a finanční vědy 3 2 
Finanční právo a finanční vědy (pol.) 1 3 
Teorie práva 3 2 
Trestní právo 1 1 
Ústavní právo a státověda 2 2 
Pracovní právo 1 1 
Právo informačních a komunikačních technologií 1 1 

                                                           
4
 z toho 2 se zaměřením na právo EU a 2 pro téma práce z oblasti mezinárodní a evropské ochrany duševního 

vlastnictví  
5
 z toho 4 se zaměřením na správní právo, 5 se zaměřením na právo životního prostředí 

6
 z toho 2 se zaměřením na správní právo, 2 se zaměřením na právo životního prostředí 



II. 

Přihláška ke studiu 

(1) Ke studiu zvolenou formou ve zvoleném oboru je nutné podat elektronickou přihlášku.  

(2) Formulář elektronické přihlášky a další podmínky a informace jsou zveřejněny na adrese 
 http://is.muni.cz/prihlaska/. Vyplněním elektronického formuláře uchazeč získá přístupové heslo pro 
kontakt s univerzitou a fakultou a svůj individuální variabilní symbol pro úhradu poplatku za úkony 
spojené s přijímacím řízením.  

(3) Uchazeč, který se hlásí ke studiu ve více studijních oborech zvolenou formou studia, musí podat 
pro každý obor zvolenou formou studia přihlášku zvlášť.  

(4) V přihlášce je nutno uvést navrhované téma disertační práce, téma diplomové práce, event. i téma 
rigorózní práce, a strukturovaný odborný životopis. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu 
se nevyžaduje. 

(5) Přílohami přihlášky jsou: 

a) u uchazečů, kteří magisterský studijní program absolvovali na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity před rokem 2000 a těch, kteří magisterský studijní program absolvovali na jiné fakultě 
než na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, ověřený opis (kopie) diplomu a dodatku 
k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

b) u uchazečů, kteří jsou v době podání přihlášky studenty posledního ročníku magisterského studia 
na jiné fakultě než Právnické fakultě Masarykovy univerzity, potvrzení studijního oddělení 
příslušné fakulty o vykonání státní závěrečné zkoušky (musí být dodáno nejpozději 3 pracovní dny 
před konáním přijímací zkoušky) - ověřenou kopii diplomu a dodatku dodají uchazeči okamžitě po 
jejich vystavení 

c) u všech uchazečů doklad o dosavadní odborné publikační či obdobné činnosti v oboru, k jehož 
studiu se hlásí. Jako dosavadní odbornou publikační či obdobnou činnost uchazeče může komise 
pro přijímací zkoušku dle svého zvážení akceptovat: 
- u absolventů magisterského studijního programu v oboru Právo na právnických fakultách, 

kteří studium řádně ukončili v témže akademickém roce, v němž podávají přihlášku 
k doktorskému studiu, i velmi kvalitní diplomovou práci v oboru nebo oboru příbuzném, jejíž 
obhajoba byla hodnocena „výborně“ nebo „velmi dobře“ (u absolventů jiných fakult než 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity nutno doložit potvrzením studijního oddělení 
příslušné fakulty), práci v rámci soutěže SVOČ (uchazeč doloží kopie oponentských posudků 
a event. i diplomu), doloženou účast na dalších vědeckých soutěžích; 

- u absolventů z předchozích let i velmi kvalitní rigorózní práci v oboru nebo oboru příbuzném 
(kvalitu práce doloží posluchač kopiemi oponentských posudků), event. doložené vystoupení 
na odborných konferencích 

d) u všech uchazečů projekt disertační práce na zvolené téma v min. rozsahu 2 normostran (bude-li 
uchazeč přijat, není vyloučeno upřesnění či změna tématu). 

 

Tyto přílohy je nutno dodat vytištěné na adresu: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, odd. pro 
doktorské studium a rigorózní řízení, Veveří 70, 611 80 Brno. 

(6) Přihláška bez náležitostí uvedených v odst. (4) a (5) nebude přijata. 

(7) Uchazeč vážně smyslově nebo tělesně postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat 
přijímací zkoušku běžným způsobem, má právo v elektronické přihlášce ke studiu požádat o vhodnou 
úpravu podmínek vykonání zkoušky. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání ZPS nebo ZTP, 
kopii pracovní rekomendace, případně další doklady zašle uchazeč na adresu: Masarykova univerzita, 
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Šumavská 15, 602 00 Brno. Dále pak uchazeč 
postupuje dle pokynů, které mu určí univerzita. 

(8) Lhůta pro podání přihlášek ke studiu končí dne 30. dubna 2015 ve 24.00 hod. Požadované tištěné 
přílohy k přihlášce je třeba zaslat poštou jako doporučenou zásilku adresovanou Právnické fakultě 



Masarykovy univerzity, Oddělení pro doktorské studium, Veveří 70, 611 80 Brno, nebo podat 
v úředních hodinách na podatelně fakulty, a to v uvedené lhůtě [s výjimkou přílohy uvedené v odst. 
(5) písm. b) a dokladu o hodnocení obhajoby diplomové práce dle odst. (5) písm. c)].  

 

III. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 

 (1) Poplatek za elektronickou přihlášku činí 400,- Kč za každý přihlášený studijní obor ve zvolené 
formě studia. 

(2)  Poplatek se hradí bankovním převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve 
prospěch účtu Masarykovy univerzity – Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 
85636621/0100. Variabilní symbol je uchazeči přidělen při elektronickém podání přihlášky. Jiný 
variabilní symbol nelze při platbě použít. Při platbě poštovní poukázkou je třeba vyplnit všechny části 
poukázky. Poplatek nelze platit v hotovosti. 

(3) V případě pochybností o úhradě poplatku je uchazeč na výzvu fakulty povinen úhradu řádně 
prokázat příslušným dokladem. Nevyhoví-li uchazeč výzvě řádně a včas, fakulta řízení zastaví. 

(4) Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno. 

(5) Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do 30. dubna 2015.  

 

IV. 

Poplatek za studium v cizím jazyce 

(1) Poplatek za studium v doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce (§ 58 
odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 11 Přílohy č. 6 ke Statutu MU) činí 
2500,- EUR za akademický rok. 

(2) Splatnost a formu úhrady poplatků spojených se studiem upravuje ustanovení čl. 13 a čl. 14 
Přílohy č. 6 Statutu MU.  

 

V. 

Podmínky přijetí 

(1) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je absolvování magisterského 
studijního programu v oboru Právo na některé z právnických fakult. O přijetí přihlášky absolventa 
magisterského studijního programu v jiném oboru na Právnické fakultě MU, na jiné vysoké škole nebo 
její součásti rozhodne děkanka fakulty na základě posouzení dosavadní odborné publikační či obdobné 
činnosti uchazeče v oboru, k jehož studiu se hlásí, a na základě posouzení předloženého projektu 
disertační práce, a to po vyjádření oborové komise příslušného studijního oboru. Negativní rozhodnutí 
znamená zastavení přijímacího řízení a přijímací zkouška se nekoná. 

(2) Další podmínky přijetí ke studiu, které musí uchazeč splnit, jsou: 

a) dosažené výsledky ve zvoleném oboru, které jdou nad rámec magisterského studia, tj. znalosti a 
orientace ve zvoleném oboru, 

b) předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci, 

c) kompetence na úrovni aktivní znalosti nejméně jednoho ze světových jazyků angličtina – 
francouzština - němčina. 

(3) Splnění podmínek uvedených v odst. (1) se ověřuje na základě dokladů o řádném ukončení 
magisterského studia, splnění podmínek uvedených v odst. (2) se ověřuje přijímací zkouškou, 
podmínka uvedená v písm. b) rovněž předloženým projektem disertační práce a předloženými 
doklady o odborné publikační či jiné tvůrčí činnosti v oboru. 



VI. 

Přijímací zkouška 

(1) Přijímací zkoušky se budou konat v období 8. – 19. 6. 2015. Uchazeči budou o konkrétním termínu 
přijímací zkoušky vyrozuměni písemně 14 dnů předem.  

(2) Přijímací zkouška se koná před přijímací komisí. Komise je nejméně tříčlenná a její členy jmenuje 
na návrh oborové komise děkanka fakulty. 

(3) Přijímací zkouška má formu ústní, kompetenci ve světovém jazyce lze ověřit i krátkým písemným 
vyjádřením. 

(4) Přijímací zkouška má následující součásti a kritéria hodnocení:  

     počet bodů      

a) Odborná rozprava, v níž uchazeč odpovídá na otázky týkající se znalostí 

a orientace ve zvoleném studijním oboru       0 - 15          

b) Zhodnocení předloženého projektu disertační práce v min. rozsahu 2 normostran    0 - 15 
c) Zhodnocení dosavadní odborné publikační či obdobné tvůrčí činnosti uchazeče  

 v oboru        0 - 5 

d)  Ověření kompetence ve zvoleném světovém jazyce 

  (angličtina-francouzština-němčina)          0 - 5 

Celkový možný počet bodů           0 - 40 

(5) Podmínkou hodnocení „uspěl/a“ je získání alespoň 10 bodů v kritériu uvedeném pod písm. a) a 
alespoň jednoho bodu v každém z ostatních uvedených kritérií. 

(6) V případě, že podmínky přijetí ke studiu jednotlivých studijních oborů zvolenou formou studia 
splní větší počet uchazečů než je stanovený počet přijímaných uchazečů pro příslušný obor a formu 
studia, bude o přijetí rozhodnuto podle jejich pořadí na základě dosaženého celkového počtu bodů. 

 

VII. 

Zvláštní ustanovení pro uchazeče o studium ve studijním oboru Finanční právo a 
finanční vědy v polském jazyce 

(1) Podmínky přijetí jsou shodné s podmínkami uvedenými v ustanovení článku V. 

(2) Přijímací zkouška se řídí ustanoveními článku VI s tím, že probíhá v polském jazyce. 

 

VIII. 

Zvláštní ustanovení pro zahraniční uchazeče (s výjimkou uchazečů ze SR) – stipendisty 
o studium v češtině: podmínky přijetí ke studiu, přílohy přihlášky, přijímací zkouška 

(1) Vedle podmínky stanovené v čl. V odst. 1 a vedle dalších podmínek stanovených v čl. V odst. 2 
pod písm. a, b, c musí uchazeč splnit i podmínku: 

d) kompetence v českém jazyce na úrovni aktivní znalosti. 

(2) Předložené doklady o řádném ukončení magisterského studia, uvedené v čl. II odst. 5 písm. a), 
jimiž se ověřuje splnění podmínek stanovených v čl. IV odst. (1), musí být opatřeny osvědčením o 
uznání v České republice v souladu s § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) 
ve znění pozdějších právních předpisů.  



(3) Přílohou přihlášky jsou rovněž 2 doporučující dopisy vysokoškolských učitelů uchazeče 
z magisterského studia.  

(4) Projekt disertační práce lze předložit ve zvoleném světovém jazyce (angličtina – francouzština - 
němčina). 

(5) Přijímací zkouška má následující součásti a kritéria hodnocení:  

   počet bodů 

a) Odborná rozprava v češtině nebo zvoleném světovém jazyce (angličtina 

 – francouzština-němčina), v níž uchazeč odpovídá na otázky týkající se  

znalostí a orientace ve zvoleném studijním oboru      0 - 15 

b)   Zhodnocení předloženého projektu disertační práce v min. rozsahu 2 normostran  0 - 15 

c) Zhodnocení dosavadní odborné publikační či obdobné tvůrčí činnosti uchazeče  

 v oboru  0 - 5 

d)  Ověření kompetence ve zvoleném světovém jazyce  

 (angličtina- francouzština- němčina)       0 - 5 

e)  Ověření kompetence v českém jazyce       0 - 5 

Celkový možný počet bodů         0 - 45 

(6) Podmínkou hodnocení „uspěl/a“ je získání alespoň 10 bodů v kritériu uvedeném pod písm. a) a 
alespoň jednoho bodu v každém z ostatních uvedených kritérií. 

(7) Při stanovování pořadí uchazečů splnivších podmínky přijetí postupem dle čl. V odst. (5) se nebere 
v úvahu kritérium uvedené v odst. (5) písm. e). 

 

IX. 

Rozhodnutí o přijetí 

(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkanka fakulty. 

(2) Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů dle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách na www 
stránkách Masarykovy univerzity za podmínek jí stanovených a v pracovních dnech v úředních 
hodinách rovněž v oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení fakulty.  

(3) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí děkanky, a to postupem dle § 50 odst. 7 zákona 
o vysokých školách. 

 

 

 

V Brně dne 4. listopadu 2014 

 

   prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., 
děkan 



 
Příloha č. 4

  
Výsledky předmětové ankety – jaro 2014 

 
Bakalářská studia  

 
Výsledky ankety lze ve všech sledovaných studiích (bakalářské, navazující magisterské, celoživotní – 
magisterské, bakalářské a navazující magisterské) opětovně považovat za akceptovatelné. Převažují 
kladné ohlasy, byť je již konstantní připomínkou, že odpovědi jsou pro statistické srovnávání 
nereprezentativní. Co se týče samostatných komentářů, výrazně převažují pozitivní hodnocení, ale i 
v této položce je patrný pokles počtu odpovědí. Níže uvádím pouze některé problematické odpovědi 
v příslušné anketě: 

• BJ404Z/01 Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II -- Mgr. Michal Králík, 
Ph.D. Zadaný vyučující se ve výuce neobjevil a posílal za sebe asistentku. Bude nutné u 
vedoucího katedry zjistit příčinu tohoto stavu. 

 
Celoživotního vzdělávání v rámci bakalářských programů  

 
I v tomto vzdělávání anketa nepoukázala na jakýkoli problém. Učitelé jsou hodnoceni kladně a 
dosahují v odpovědích uspokojivých výsledků stran hodnocení jejich pedagogických a odborných 
kvalit. Žádná problematická místa nebyla v anketě odhalena. 

 
Celoživotní vzdělávání v rámci magisterského studijního programu 

 
Předmětová anketa zcela koresponduje s ostatními studii a vzděláváními. Pedagogové jsou hodnoceni 
vesměs kladně a případné negativní ohlasy jsou buď zcela marginální, případně spadají do 
hodnotitelné oblasti. Typická je opětovně nízká účast odpovídajících. Níže uvádím pouze některé 
problematické odpovědi v příslušné anketě: 

• CM221K Právní informatika -- JUDr. Danuše Spáčilová. Zde se objevuje zřetelně problém, 
který se občas dotkne i jiných vyučujících, tj. zdůrazňování nízké kvality účastníků 
celoživotního vzdělávání. Řešeno s vedoucím ústavu. 

 
Celoživotní vzdělávání v rámci navazujícího magisterského studijního programu 

 
Předmětová anketa zcela koresponduje s ostatními studii a vzděláváními. Pedagogové jsou hodnoceni 
vesměs kladně a případné negativní ohlasy jsou buď zcela marginální, případně spadají do 
hodnotitelné oblasti. Typická je opětovně nízká účast odpovídajících. Níže uvádím pouze některé 
problematické odpovědi v příslušné anketě: 

• CNP204Zk Organizace justice a soudní procesy -- JUDr. Petr Lavický, Ph.D.: 
problematickým se jeví způsob vypisování termínů a zkoušení. Vzhledem k ukončení výuky 
předmětu se řešení dostavilo samo. 

 
 

Navazující magisterský studijní program 
 

Předmětová anketa zcela koresponduje s ostatními studii a vzděláváními. 
 
 
Zpracoval: Martin Škop 
V Brně 6. listopadu 2014 


