
Zápis č. 12/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 2. 4. 2015 
 

SZ: MU-IS/33431/2015/222752/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
JUDr. Jurníková, doc. Radvan, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host:  
 
Program:  

1. Jmenovací dekrety proděkanů 
2. Zastupování (proděkanů, děkana atd.) 
3. Změna Organizačního řádu PrF 
4. Výběrová řízení 
5. SWOT 
6. Různé (změna studijního plánu apod.) 

 
 
ad 1. 
Jmenovací dekrety proděkanů 
Děkanka předala novým proděkanům jmenovací dekrety. Proděkani jsou jmenováni ke dni 1. 
dubna 2015.  
 
ad 2. 
Zastupování 
Děkanka seznámila kolegium s návrhem Opatření děkana o zastupování. Vzhledem k tomu, 
že vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia JUDr. Trávníčková končí dnem 10. 
dubna 2015 pracovní poměr na PrF MU, pověří děkanka vedením ústavu proděkana Svatoně 
do doby, než bude personálně dořešeno.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí návrh změny Opatření děkana o zastupování. 
 
ad 3. 
Změna Organizačního řádu 
Kolegium diskutovalo návrh děkanky na změnu v Organizačním řádu PrF. Děkanka navrhuje 
vynětí oblasti projektů z gesce proděkana pro strategii a rozvoj a převedení této oblasti do 
gesce proděkana pro vědu a výzkum (změna Čl. VIII, odst. 3 Organizačního řádu PrF). 
Dalším tématem k diskuzi o změně Organizačního řádu bylo udělování výjimek ze Studijního 
a zkušebního řádu. Kolegium se shodlo na tom, že postup při udělování výjimek zůstane 
zachován. Děkan rozhodne na základě doporučení proděkana pro studium.  
Závěr: kolegium bere na vědomí. 
 
ad 4. 
Výběrová řízení 
Děkanka oznámila, že vyvstala potřeba vyhlásit výběrové řízení na obsazení místa vedoucího 
katedry správní vědy a správního práva a katedru ústavního práva a politologie. Doc. JUDr. 
Janu Svatoňovi, CSc., skončila doba trvání pověření pro vedení katedry správní vědy a 
správního práva a současně rezignoval na funkci vedoucího katedry ústavního práva a 
politologie. Děkanka projednala výběrová řízení s doc. Svatoněm. Nově bude vedením 
katedry ústavního práva a politologie pověřen JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M. a vedením 
katedry správní vědy a správního práva doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Výběrové řízení na 
katedru správní vědy a správního práva bude vypsáno ihned. 



Otázkou je vypsání druhého výběrového řízení na pozici vedoucího ÚDVIS. Dosavadní 
vedoucí JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. končí pracovní poměr dohodou ke dni 10. 4. 2015. 
Kolegium v této souvislosti diskutovalo otázku další existence ÚDVIS a možnost zajištění 
činností doposud vykonávaných tímto ústavem. Děkanka navrhuje jako první krok pověřit 
vedením týmu a řízením činnosti ústavu doc. JUDr. Svatoně.  
Závěr:  
• ukládá se vedoucí personálního a mzdového oddělení Ing. Pipalové připravit výběrové 
řízení na pozici vedoucího katedry správní vědy a správního práva s nástupem dle dohody;  

• ukládá se Ing. Pipalové opakovaně vypsat výběrové řízení na místo odborného asistenta 
na katedru správní vědy a správního práva; 

• děkanka pověřuje doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., vedením Ústavu dovednostní výuky a 
inovace studia od 11. dubna 2015.  

• Kolegium schvaluje sestavení komise, jejímž úkolem bude stanovit racionalizaci a řešení 
ÚDVIS. Předseda komise: doc. Svatoň, členové: doc. Kotásek, tajemnice Ing. Přikrylová, 
doc. Mrkývka. Termín: bude projednáno na zasedání kolegia děkana dne 1. června 2015.  

 
ad 5. 
SWOT 
Proděkan Svatoň předložil SWOT analýzu PrF po zapracování připomínek a informoval 
kolegium o provedených změnách. Ke SWOT analýze byla vedena diskuze.  
Závěr. Děkanka děkuje doc. Svatoňovi za informace a zpracování SWOT analýzy. 
 
ad 6. 
Různé 
 

• Změny studijních plánů  
Návrhy na změny studijních plánů byly projednány na minulém zasedání kolegia děkana. 
Nově byl podán návrh na zařazení dalšího cizího jazyka - kurzu francouzštiny, a to 
v rámci rozpočtu CJV. Kolegium diskutovalo otázky spojené s programem Erasmus a 
výukou cizích jazyků.  
Závěr: 
o neschvalují se předměty navrhované Ústavem dovednostní výuky a inovace studia,  
o schvalují se předměty navrhované katedrou ústavního práva a politologie a katedrou 

dějin státu a práva 
 
kat. ústav. práva a 
politologie 

garant vyučující stud.plán semestr 

Právní aspekty činnosti 
televize veřejné služby 

Kateřina 
Šimáčková 

Kateřina Šimáčková a 
externisté z ČT 

mgr. jaro/podzim 

Lidská práva naživo Kateřina 
Šimáčková 

Kateřina Šimáčková a 
externisté 

mgr. podzim 

Mimoprávní vlivy na 
rozhodování soudů 

Ladislav 
Vyhnánek 

Ladislav Vyhnánek a 
externisté 

mgr. podzim od 
5.s. 

Lidská práva v trestním 
řízení 

Pavel Kandalec Pavel Kandalec mgr. podzim/jaro 

katedra dějin státu a práva     
Římské právo a jeho vliv na 
evropské právní myšlení 

Michaela 
Židlická 

Michaela Židlická a 
Ciprovský 

mgr.  podzim 

 
o neschvaluje se angličtina Online a angličtina autonomně,  
o schvaluje se přípravný kurz francouzštiny pro odbornou zkoušku DFP. 



o od imatrikulačního ročníku 2015/2016 bude ve studijním plánu stanovena povinnost 
buď absolvovat PVP vyučované v cizím jazyce, zahraniční studijní pobyt nebo účast 
na letní škole.  

o Kolegium souhlasí, aby studijní plán po zapracování změn byl předložen 
Akademickému senátu PrF ke schválení, a to do konce května 2015.  

 
• Děkanka obdržela informaci o Mezinárodní SVOČ 2015 v Bratislavě. Závěr:  předáno 

proděkanu Radvanovi k zajištění dalšího postupu.  
 
• Děkanka informovala kolegium, že prof. Hurdík zahájil jednání s eurokomisařkou 

Jourovou ohledně spolupráce a sdělil požadavek stanovení kontaktní osoby pro navázání 
jednání. Závěr:  předává se proděkanu Radvanovi a ukládá se mu zahájit jednání 
s eurokomisařkou Jourovou.  

 
• Vědecká rada – zasedání Vědecké rady PrF se uskuteční v úterý dne 7. dubna 2015 ve 

14, 00 hod. Program: habilitační řízení JUDr. Mgr. Pavla Molka, Ph.D., LL.M. 
 

• Proděkan Škop vznesl dotaz, zda bude mít fakulta zájem podílet se na pořízení pamětní 
desky Hanse Kelsena v Praze. Závěr:  Proděkan Škop zjistí podrobnosti zejména o výši 
případného finančního příspěvku a bude informovat na příštím kolegiu.  

 
•  Plán zasedání kolegia děkana  

 Děkanka stanovila následující termíny zasedání kolegia děkana: 
 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6. 2015. Začátek jednání kolegia je jako obvykle v 9,00 
hodin. Program jednotlivých zasedání děkanka stanoví v nejbližších dnech. Podklady pro 
jednání budou stejně jako doposud vkládány do složky Podklady pro jednání kolegia, a to 
ve čtvrtek předchozího týdne.  

 
• Přijímací řízení 

Zasedání přijímací komise se uskuteční dne 21. 5. 2015 ve 12,40 hod. Složení komise: 
předsedkyně: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., členové: prof. JUDr. Zdeňka 
Gregorová, CSc., doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., Mgr. 
Jaroslav Pavliňák, zástupkyně studentů Mgr. Kateřina Kaštanová. Ještě bude jmenován 1 
člen z řad učitelů PrF.  
 

 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká  


