
 Zápis č. 11/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 30. 3. 2015 
 

SZ: MU-IS/32587/2015/221807/PrF 
 
Přítomni: prof. Rozehnalová, proděkani doc. Mrkývka, prof. Gregorová, doc. Kotásek, JUDr. 
Jurníková, doc. Škop, JUDr. Valdhans, tajemnice Ing. Přikrylová 
Host: doc. Selucká 
 
Program: 

1. Informace z jednání na MŠMT 
2. Analýza rozpočtu 2015 
3. Mezinárodní mobility 
4. Informace o zpracování SWOT analýzy 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Informace z jednání na MŠMT 
Děkanka informovala o jednání pracovní komise MŠMT, kde byla nominována Konferencí 
rektorů. Po určitých neshodách byla komise doplněna dalšími členy za MŠMT, za PrF byla 
jmenována prof. Gregorová, která se v minulosti zúčastnila na zpracování QRAM. 
Výsledkem jednání má být vymezení oblasti vzdělávání Právo pro účely institucionální 
akreditace tak, jak ji prozatím předvídá novela zákona o VŠ, a tak, jak se na ni ostatně i 
připravuje MU přípravou v rámci vyhlášky o studijních oborech a programech. V rámci 
komise došlo k následujícím shodám: 
a) všechny stěžejní tematické okruhy zůstanou zachovány, přičemž však dojde k rozdělení 

tematického okruhu mezinárodní právo na mezinárodní právo soukromé a mezinárodní 
právo veřejné. Vymezení stěžejních tematických okruhů představuje oblasti, které musí 
vysoká škola zahrnout do svého vzdělávacího plánu vymezeného programu. Je však na 
vysoké škole, jakou konkrétní formu zvolí; 

b) budou vypuštěny jako typické studijní programy Právní specializace a Bezpečnostně 
právní studia (ty budou nadále podléhat agenturní akreditaci, pokud by nesplnily 
podmínky institucionální akreditace s využitím jiných akreditovaných oblastí, které MU 
bude mít) 

c) z rámcového profilu absolventa bude vypuštěn bakalářský typ 
d) v případě magisterského typu bude doplněna na konci odstavce věta: "Pouze absolventi 

magisterského studijního programu Právo a právní věda jsou oprávněni k výkonu 
regulovaných právnických profesí" 

e) v případě doktorského studia bude doplněna první věta takto: "absolventi doktorského 
studijního programu mají hluboké a systematické znalosti alespoň z jednoho ze stěžejních 
tematických okruhů a porozumění teorii práva a systému práva, včetně pojmů, teorií, 
metod tvorby, interpretace a realizace práva, kořenů a systému práva". 

Děkanka poděkovala všem vedoucím kateder, kteří jí zaslali podklady, které byly společně 
s podklady UK nesporně podporou ve stanovisku, které bylo nakonec přijato.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
ad 2. 
Analýza rozpočtu 2015 
Tajemnice Ing. Přikrylová podala formou prezentace informace k rozpočtu na rok 2015 a k 
jeho položkám. Uvedla faktory ovlivňující rozpočet.  



Závěr:  Děkanka doporučuje novému kolegiu pro rozpočet 2016: co nejpřesnější stanovení 
počtu studentů, udržení a zvýšení hodnoty RIV bodů (lze mít oprávněné kritiky na výpočet 
této podpory, nicméně potom je nutné hledat jiné prostředky pro financování a rezignovat na 
výzkumný profil), udržení a další posílení mezinárodní mobility (a to i příjezdové 
s rozpracovanými východními kontakty), další pokrok v akademických habilitačních a 
profesorských řízeních tak, jak je staveno minimálně v akademických hodnoceních a plánech 
na rok 2015. 
 
ad 3. 
Mezinárodní mobility 
Proděkan Valdhans předložil přehled studentských výměnných pobytů. Děkanka konstatuje, 
že je třeba mobility dále zesílit, neboť je to aktuálně významný faktor rozpočtu a zdá se, že i 
pro příští období bude zachován. V současné době je uzavřeno 85 partnerských smluv na 
studentské výměnné pobyty s fakultami z Evropy i Asie. Studenti vyjíždějí ale i mimo 
program Erasmus a tuto aktivitu je třeba také podporovat. Podobné je to i se stážemi 
v zahraničí. Děkanka se domnívá, že v DSP – prezenční forma - by měla být určitá část 
semestru či celý semestr absolvován v zahraničí. Závěr: Děkanka poděkovala proděkanovi za 
mimořádnou práci, kterou na úseku zahraničních vztahů vykonal. Doporučuje také využívání 
a další práci s ERASMUS webem a rovněž prověrku toho, zda jsou opravdu řádně 
zaznamenávány na útvaru vnějších a zahraničních vztahů všechny výjezdy.  
 
ad 4. 
Informace o zpracování SWOT analýzy 
Proděkan Mrkývka společně s doc. Svatoněm, který od 1. 4. 2015 převezme agendu strategie 
a rozvoje fakulty, zpracovali SWOT analýzu Právnické fakulty a formou prezentace s ní 
seznámili kolegium. 
Závěr:   
• kolegium bere SWOT analýzu na vědomí a předává dalšímu kolegiu.  
• Děkanka děkuje proděkanu Mrkývkovi a doc. Svatoňovi za zpracování analýzy.  
 
ad 5. 
Různé 
 
děkanka  
• informovala, že vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva prof. JUDr. 

Vladimír Týč rezignoval na svou funkci ke dni 31. 3. 2015. Děkanka pověřila výkonem 
funkce vedoucího katedry od 1. 4. 2015 doc. JUDr. Filipa Křepelku, Ph.D. Současně bylo 
vypsáno výběrové řízení na místo vedoucího této katedry.  

• obdržela žádost vedoucí katedry trestního práva doc. JUDr. Věry Kalvodové, Dr., o 
souhlas se spolupořadatelstvím konference Kriminologické dny  ve dnech 25. - 26. ledna 
2016. Doc. Kalvodová byla s nabídkou na spolupořadatelství oslovena ředitelem IKSP 
v Praze a předsedou České kriminologické společnosti. Obrací se současně na vedení 
fakulty se žádostí o zvážení finanční podpory konference a vydání sborníku v elektronické 
podobě, které by zajistila katedra trestního práva.   
Závěr:  kolegium bere na vědomí a doporučuje převzetí záštity. Děkanka doporučuje 
projednat v aktuální době otázku finanční podpory s příslušným proděkanem. Ostatní 
položky se nezdají být problematické.  



• Byla předložena Výroční zpráva PrF za rok 2014. Závěr:  děkanka žádá o odstranění 
nedostatků a odevzdání výroční zprávy do 31. 3. 2015, aby mohla být předložena AS PrF 
a na vědomí VR. 

• Proděkan Kotásek informoval o prvních výsledcích sběru pro RIV. Uvedl, že v letošním 
roce budou odevzdány přísně jen položky mající potenci získat body RIV.  
Závěr:  děkanka doporučuje Mgr. Georgale a Mgr. Ing. Jarošovi zpracovat seznam položek 
vyřazených z RIV a zaslat je přímo autorům tak, aby si uvědomili, co lze a co nelze dávat 
do RIV. Přes veškerou osvětu směrem k fakultě se opakují stále stejné chyby ve 
vykazování. Děkanka rovněž připomíná novému vedení to, že ponechala jmenování Rady 
pro RIV již na novém vedení. Doposud není dána nominace.  
 

• Ke dni 31. 3. 2015 budou odvoláni ze svých funkcí všichni stávající proděkani PrF. 
Děkanka jim děkuje za vykonanou práci a za to, jakými skvělými spolupracovníky pro ni 
po celou dobu byli. Hodnocení není jenom hodnocením jejím, ale zaznívá i z půdy 
rektorátu MU či z vnějšího prostředí. Rovněž poděkovala ostatním spolupracovníkům za 
vykonanou práci.  

 
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: prof. Rozehnalová 
 
 
 
 
 
 
          


