
Zápis č. 13/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 4. 2015 
 
 

Č.j.: MU-IS/36598/2015/226074/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: Mgr. Georgala – ředitelka ÚK PrF 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Podmínky přijímacího řízení 2015/2016 
3. Vyhodnocení studentské ankety za podzim 2014 
4. Zvýšení kreditové hodnoty u kurzů v cizích jazycích  
5. Specifický výzkum – ukončení 2014 
6. Provoz knihovny – problémy a fungování 
7. Plán dovolené kolegia – prázdniny 2015 
8. Vědecká rada – přehledová tabulka absencí členů VR za léta 2012 – 2015 
9. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
Děkanka provedla kontrolu úkolů z minulého zasedání kolegia dne 2. dubna 2015:  
• Výběrová řízení byla vyhlášena. Splněno.  
• Mezinárodní SVOČ 2015 v Bratislavě – dohodnuto. Proděkan Radvan považuje za nutné 

v budoucnu více soutěž propagovat, zlepšit její podobu. Ve srovnání s PrF UK v Praze se 
soutěže účastní z naší fakulty málo prací. Úkol trvá. 

• Setkání prof. Hurdíka s eurokomisařkou Jourovou se zatím neuskutečnilo. Úkol trvá. 
• Pomník Hanse Kelsena v Praze. Proděkan Škop sdělil, že PrF UK v Praze se bude také 

podílet. Zatím není odezva. Úkol trvá.  
 
ad 2. 
Podmínky přijímacího řízení 2015/2016 
• Proděkanka Jurníková předložila kolegiu materiál Přijímací řízení pro akademický rok 

2016/2017 (viz příloha č. 1).  
Závěr:  Kolegium po diskuzi schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017 
v předloženém znění. Materiál bude předán Akademickému senátu PrF k projednání na 
jeho zasedání v květnu 2015.  

• Proděkanka Jurníková informovala o změně v zajištění administrativního zpracování 
přijímacího řízení od letošního roku. Smlouva se společností Asseco byla ukončena. 
Proděkanka předložila kolegiu návrh nové smlouvy s firmou Z+M Partner, spol. s r.o.  
V IS bude zveřejněno oznámení, že byla uzavřena smlouva na administrativní zpracování 
přijímacího řízení.  
Závěr:  kolegium souhlasí. 

 
 
 



ad 3. 
Vyhodnocení studentské ankety za podzim 2014 
Proděkanka Jurníková a proděkan Škop informovali o výsledcích ankety za období 
podzimního semestru 2014 (příloha č. 2 a 3). V tomto období byla poprvé spuštěna nová 
verze ankety.  
Návratnost odpovědí byla přibližně 26%. K předmětu Akademické psaní již nebyly tak 
kritické připomínky jako v předcházejících obdobích, přesto se stále objevují negativní 
hodnocení k obsahu i způsobu výuky.  
Závěr:   
• kolegium projednalo výsledky ankety s tím, že se ukládá proděkance Jurníkové projednat 

připomínky z ankety s vedoucím katedry právní teorie prof. Večeřou.  
• Ukládá se pro příští období prosazovat možnost volby anketních otázek za jednotlivé 

fakulty. 
 
 
ad 4. 
Zvýšení kreditové hodnoty u kurzu v cizích jazycích 
Proděkan Radvan informoval, že přijíždějící studenti mají obvykle povinnost splnit 20-30 
ECTS za semestr. Je možné motivovat přijíždějící studenty zvýšením ECTS za absolvované 
předměty (nebudou si muset zapisovat tolik předmětů). S ohledem na skutečnost, že se u 
ECTS hodnotí časové zatížení studenta, navrhuje se zvýšení kreditové hodnoty u intenzivních 
kurzů vyučovaných přijíždějícími odborníky na 5 ECTS za předmět.  
Závěr:  kolegium souhlasí se zvýšením kreditů u předmětů vyučovaných zahraničními 
renomovanými lektory. Zajistí proděkan Radvan a Mgr. Pavliňák. 
 
 
ad 5. 
Specifický výzkum – ukončení 2014 
Proděkanka Gregorová předložila písemnou zprávu o ukončení projektů specifického 
výzkumu za rok 2014 – viz příloha č. 4. Celkem bylo přijato 39 projektů, z toho 37 úspěšně 
ukončených a 2 projekty byly přijaty s výhradami.  
Závěr:  děkanka děkuje za zprávu. Ukládá se proděkance Gregorové promyslet preference pro 
specifický výzkum 2016. 
 
 
ad 6. 
Provoz knihovny – problémy a fungování 
Na jednání kolegia byla přizvána ředitelka Ústřední knihovny PrF Mgr. Georgala. 
Informovala o zkušebním provozu knihovny a jejím využívání (příloha č. 5). Upozornila, že 
kopírování pro akademické pracovníky není součástí služeb knihovny. Zajišťují si samy 
katedry (např. sekretářky, pomocné vědecké síly). Dále upozornila na nový systém 
objednávání zahraniční literatury, který má zabránit tomu, aby se nakupovaly stejné knihy 
několikrát za rok.  
Závěr:  děkanka děkuje za informace.  
 
 
ad 7. 
Plán dovolené členů kolegia a rozdělení prázdninových služeb 
V souladu s plánem dovolené členů kolegia byly stanoveny následující služby vedení fakulty 
v době hlavních prázdnin 2015: 



13. 7. – 17. 7. 2015 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 

20. 7. – 24. 7. 2015 doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., 

27. 7. – 31. 7. 2015 doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., 

3. 8. – 7. 8. 2015 doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 

10. 8. – 14. 8. 2015 doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., (doc. 
JUDr. Jan Svatoň, CSc.,) 

17. 8. – 21. 8. 2015 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., 

24. 8. – 28. 8. 2015 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 
(JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.) 

 
 
ad 8. 
Vědecká rada – přehled absencí členů za léta 2012-2015 
Proděkan Kotásek předložil přehled účastí členů na zasedáních Vědecké rady PrF za léta 2012 
– 2015. Kolegium se zabývalo otázkou personálního složení vědecké rady, odvoláním členů, 
kteří nejsou docenty, možností rozšíření počtu interních členů. Diskutovalo možnost odvolání 
stávající vědecké rady a jmenování nové vědecké rady. Na závěr diskuze děkanka nechala o 
tomto hlasovat. Pro odvolání stávající vědecké rady a jmenování nové hlasovalo 6 proděkanů. 
Kolegium navrhuje vědeckou radu sestavit z 26 interních členů a 15 externích členů.  
Závěr:  ukládá se členům kolegia navrhnout potencionální členy vědecké rady do konce týdne, 
návrhy poslat všem členům kolegia. Dne 4. 5. 2015 budou návrhy projednány kolegiem 
děkana, dne 12. 5. 2015 Akademickým senátem PrF. K 31. 8. 2015 bude odvolána stávající 
vědecká rada. Nová vědecká rada bude jmenována k 1. 9. 2015. 
 
 
ad 9. 
Různé 
 
proděkan Radvan  
• sdělil kolegiu požadavek rektorátu MU RMU oznámit jméno osoby - zástupce fakulty pro 

podpisování. Závěr:  kolegium navrhuje pověřit tímto úkolem proděkana Kotáska. 
• oznámil, že JUDr. Valdhans nabídl svou zkušenost při zajištění organizace konference 

Dny práva s tím, že bude konferenci zajišťovat a koordinovat v dimenzích předchozích 
ročníků. Doc. Ronovská se domnívá, že by měla být organizace konference změněna a je 
třeba se zamyslet zejména nad její vědeckou částí. Doc. Škop poznamenal, že konferenci 
Dny práva je třeba považovat spíše za společenskou akci – setkání, než za vědeckou 
konferenci.   
Závěr:  Akademický senát zpracuje podnět na změnu koncepce konference Dny práva na 
příští léta. 

 
děkanka 
• informovala o jednání rektora s děkany dne 14. dubna 2015, na kterém prorektor Bareš 

předložil návrh změny Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 
školám MŠMT (znění 2015) a podal informace o OP VVV. Některé výzvy budou 
doplňovány. Bude obměněno personální složení Rady pro rozvoj výzkumných 
infrastruktur. Za PrF dosud byla členkou rady prof. Rozehnalová. Vzhledem k jejímu 



jmenování prorektorkou je nutné navrhnout za PrF nového člena rady. Děkanka navrhuje 
proděkana Kotáska.  
Závěr:  kolegium souhlasí, aby za PrF byl do RRVI jmenován doc. JUDr. Josef Kotásek, 
Ph.D.  

• Promoce absolventů PrF se budou konat ve dnech 3. 7. 2015 a 7. – 8. 7. 2015.  
Závěr:  Obsazení promocí bylo dohodnuto. Bude zasláno studijnímu odd. a všem 
proděkanům e-mailem.  

• Personální změny za období březen – duben 2015 - viz příloha č. 6. 
 
proděkan Kotásek 
• seznámil kolegium s texty dopisů pro Akreditační komisi MŠMT, které budou připojeny 

k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Ústavní 
právo a státověda a oboru Trestní právo na podporu odůvodnění žádostí.  
Závěr:  kolegium se zněním dopisů souhlasí.  

• předložil kolegiu návrh Opatření děkana č. 3/2015 Vyhlášení podmínek podpory 
mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015 – 2017. V diskuzi zazněl názor, 
že řešitelský tým by měl být početnější, složený z 5 a více osob. Je třeba dojednat finanční 
podmínky a sankce. O návrhu opatření bylo hlasováno.  
Závěr:  kolegium všemi hlasy souhlasí, aby Opatření děkana bylo vydáno v předloženém 
znění.   

• RIV – byly zkontrolovány knihy, časopisy pro přenos dat. Je dobré znovu zdůraznit, co 
lze a co nelze do RIV vkládat. Nově se budou částečně dávat do RIV komentáře. Zprávy 
z konference budou hodnoceny 0 bodů. Proděkan zmínil, že PrF je na straně velmi dobře 
hodnocených publikací. 

• Prorektor Rabušic upozornil, že na MU dosud nebylo zvykem, aby členové habilitačních 
komisí vypracovávali zároveň posudek habilitační práce. Nyní se takové případy na MU 
objevují. Na PrF je člen habilitační komise současně oponentem u 2 případů.  
Stanovisko kolegia: pokud to takto nelze, doporučuje provést změnu ve směrnici. 

• Proděkan předběžně informoval o vyhodnocování nominací na udělení Cen rektora. 
V letošním roce bylo rozhodnuto o udělení cen pro více lidí. Hlasování bylo třeba 
opakovat. PrF uhájila alespoň 1 ocenění. 

• Dne 29. 4. 2015 se v Univerzitním centru ve Šlapanicích uskuteční workshop k přípravě 
programového období 2014 – 2020 na MU.  
Závěr:  za PrF se zúčastní Mgr. Ing. Jaroš.  

 
proděkan Svatoň 
informoval o požadavku ze strany RMU oznámit, jaké existují na fakultách předpisy pro 
oceňování pracovníků.  
Závěr:  na PrF bylo pro oceňování pracovníků vydáno Opatření děkana č. 3/2012 O vyhlášení 
statutu ceny děkana za vynikající vědeckou publikaci v roce 2011 – 2012 a Směrnice děkana 
č. 3/2008 O udělování pamětních medailí.  
 
proděkan Škop 
oznámil, že na fakultě byla již přijata první žádost ze Slovenska o uznání vzdělání na 
Slovensku. Nelze uznat. Proděkan Kotásek připojil sdělení, že z Právnické fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě došlo oznámení o datu konání habilitační přednášky JUDr. Renaty 
Veselé, Ph.D. Dosažení vědeckých hodností na Slovensku však nově již nebude uznáváno 
v ČR. 
 
Zapsala: Šimberová     Schválila: doc. Selucká  



Příloha č. 1 
 

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 
 

A. Vyhlašované programy a obory 
 
Pro akademický rok 2016/2017 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity:  
1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, ve studijním 
oboru Právo, a 
2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná 
správa, ve studijním oboru Veřejná správa, a  
3. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní specializace, ve 
studijních oborech Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Vyšší 
justiční úředník, a  
4. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, ve 
studijních oborech Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu 
 

B. Podmínky pro přijetí ke studiu  
 

I.  Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor právo a bakalářské 
studijní programy Veřejná správa a Právní specializace 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní 
věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa je 
dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Povinnou 
součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu studijních 
předpokladů Masarykovy univerzity.  
Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, 
Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního 
procesu, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru přesahující 1 
kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 
20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky 
prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní 
rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % 
percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
 
Poznámka: Nadále nebude možné prominout konání TSP  
 

II.  Navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu 
Veřejná správa je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní 
specializace nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné 
ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na 
jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity. Příbuznost jiných programů a oborů nebude v přijímacím 
řízení zkoumána. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v 
podobě Testu odborných znalostí.  



 
Poznámka: V případě TOZ se jedná o testování znalostí z oblasti veřejné správy, 
veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského 
studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 
60 minut. 

C. Předpokládané počty studentů (dle AR 2015/2016) 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijním oboru Právo 450 
studentů, 

v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, studijním oboru 
Veřejná správa 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 
Obchodněprávní studia 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 
Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Vyšší 
justiční úředník 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa 
80 studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Teorie a praxe 
trestního a správního procesu 40 studentů.  



Příloha č. 2
  
  
   

Anketa 
 

1. V období podzim 2014 byla poprvé spuštěna nová verze ankety s níže uvedenými 
8 dotazy: 

Předmět pro mne má vzdělávací hodnotu, rozvíjí mne 
Uveďte číslicí, kolik hodin celkem jste s tímto předmětem strávil(a) za tento semestr 
(účast na přednáškách a seminářích + cvičení a seminární práce + domácí příprava + 
učení na zápočet nebo zkoušku). 
Výklad vyučující(ho) byl vždy srozumitelný a přehledný. 
Vyučující přicházel(a) do výuky vždy dobře připraven(a). 
Vyučující vždy dodržel(a) všechna stanovená pravidla. 
Vyučující poskytl(a) jasné informace k organizaci předmětu. 
Čas strávený v hodinách/výuce s touto/tímto vyučující(m) považuji za smysluplný. 
Vyučující jasně sdělil(a), jaké znalosti a dovednosti budou hodnoceny. 
Problémové okruhy: velice nízká účast studentů(cca 26%), formulace otázek 
 

2. Předměty 

Akademické psaní – doc. Machalová – obsah i způsob výuky, jinak předmět již nemá 
tak kritické připomínky jako v předcházejících obdobích 
Vybrané problémy teorie práva – osvědčilo se dělení na větve a změna vyučujících 
Ukončení předmětu:  Správní právo procesní – problémy v koncepci i organizaci 
zkoušení (102 studentů hodnoceno stupněm F, 80%, průměr 2,7) 
 
 

V Brně dne 20. 4. 2015 
 
Předkládá: Jana Jurníková 



Příloha č. 3 
 
 
 
 

Výsledky předmětové ankety – podzim 2014 
 

Při hodnocení ankety došlo ke změně, na jejíž hodnocení bylo doposud málo času a málo 
údajů. Celkově se anketa zatím jeví přehlednější, byť se domnívám, že její rozsah může 
vysoký počet studentů odradit při odpovídání, případně je vede pouze ke schematickým 
odpovědím. Některé otázky (např. Uveďte číslicí, kolik hodin celkem jste s tímto předmětem 
strávil(a) za tento semestr (účast na přednáškách a seminářích + cvičení a seminární práce + 
domácí příprava + učení na zápočet nebo zkoušku) se jeví jako obtížné a nevedou studenty 
k řádné odpovědi (alespoň podle výsledků). Další otázky také nejsou zcela jasné a není mi 
zcela jasná jejich vypovídací hodnota (Vyučující vždy dodržel(a) všechna stanovená 
pravidla.). Velkou výhodou ankety je, že umožňuje pracovat s validními daty a odpovědi, 
které nejsou validní, reliabilní či relevantní se dají filtrovat. Má to však i negativní následek, 
tedy, že velká část předmětů se nehodnotila. 
Výsledky ankety lze ve všech sledovaných studiích (bakalářské, navazující magisterské, 
celoživotní – magisterské, bakalářské a navazující magisterské) opětovně považovat za 
uspokojivé. Převažují kladné ohlasy (s přihlédnutím k nižší reprezentativnosti výsledků). 
Většina předmětů se pohybuje v průměru, který není špatný, takže i z tohoto pohledu lze 
výsledky považovat za uspokojivé.  
Největší problém lze opětovně spatřovat v kurzu BZ106K – Základy akademického psaní. 
Tento kurz nelze hodnotit negativně, neboť je srovnatelný poměr výrazně kladného a výrazně 
negativního hodnocení, což vede ke statistickému vyrovnání. Viz tabulka. Odpovědi jsou však 
rozsáhlé a je potřeba tento kurz dále sledovat. Kladně lze hodnotit, že přibývá kladných 
hodnocení, takže tendence je vzestupná. 

 
Zpracoval: Martin Škop 
V Brně 15. dubna 2015 



Příloha č. 4 
 

SPECIFICKÝ VÝZKUM 
 
 
Projekty řešené od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 
V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 se na Právnické fakultě řešilo celkem 39 projektů 
specifického výzkumu a byly rozděleny dle kategorií takto:  
 
Počet Kat.  Kč 
1 A Hmotné zdroje pro knihovnu PrF 3 000 000 
1 A Informační elektronické zdroje pro knihovnu PrF 1 769 356 
7 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia 

s aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – monografie 

  960 000 

19 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia 
s aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – články, příspěvky… 

1 904 644 

 1 A Projekty zaměřené na monografickou publikaci výsledků individuální 
vědecké práce studentů doktorského studia 

  175 000 

3 A Projekty zaměřené na analytické zkoumání judikatury soudů   318 000 
7 B Mezinárodní vědecké konference   280 000 
    
39  Celkem 8 407 000 
 
 
Z jednotlivých projektů byly tyto dílčí výstupy: 
 
 
výsledky typu J – článek v odborném periodiku 68 
výsledky typu B – odborná kniha 13 
výsledky typu C – kapitola v odborné knize 15 
výsledky typu D – článek ve sborníku 84 
výsledky typu A – audiovizuální tvorba 1 
výsledky typu M – uspořádání konference 3 
výsledky typu W – uspořádání workshopu 3 
disertační práce 1 
diplomové práce 2 
 
 
V rámci závěrečného oponentního řízení, se ve dnech 4.3.2015 a 10.3.2015 uskutečnil na 
Právnické fakultě veřejný seminář před hodnotící komisí fakulty, která z výše uvedených 
projektů přijala 37 jako úspěšně ukončených a 2 přijala s výhradami. 

 
 
 
 
    předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 
  proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení 

 
Zpracovala: M. Augustinová 



Příloha č. 5 
 

Ústřední knihovna + EDS 

• Koncem minulého roku byla pozastavena činnost na digitální knihovně. V květnu tohoto 
roku se tato činnost opět plně obnoví (pozastavena z důvodu stěhování). 

• Knihovna nepozastavila činnost v projektu obálky.cz, ale nadále se skenují nové přírůstky.  
• ELIZA – i po zvýšení eura vůči koruně fakulta nemusí navyšovat finance na povinnou 

spoluúčast, (fixace cen na koruny) 
• RIV – provedena kontrola záznamů pro přenos. Jedná se cca o 334 záznamů. Poslední 

kontrola s doc. Kotáskem probíhá. 
• Spolupráce s právnickými knihovnami a institucemi nebyla pozastavena (výměna knih, 

zasílání vydaných nových knih z produkce fakulty), velmi pozitivně jsou přijaty fakultní 
publikace v zahraničních knihovnách (např. University Nevada, MaxPlanck, Institut 
v Lausanne)  

• e-prezenčka – průběžné doplňování nových knih, jedná se hlavně o edice učebnice a  
základní právní literatura 

• nákup nových časopisů – časopisy jsou beze změny, žádné nové se nepřikupují,  
• nákup nových knih - průběžné nakupování a doplňování fondu. Ve spolupráci s doc. 

Škopem byl spuštěn novým systém pro nákup zahraniční literatury.  
 
EDS – knihy jsou indexovány v katalogu, dostupné jsou v klidové studovně Ústřední 
knihovny. 
 
 
Ústřední knihovna + EDS 30. 3. – 18. 4. 2015  

• Během necelého měsíce, co je knihovna zpřístupněna, stále můžeme mluvit o tzv. 
zkušebním provoze.  

• Knihovnický systém Aleph plně funkční. 
• Pokrytí sítí wi-fi je plně funkční po celém prostoru. 
• Návštěvnost uživatelů je zatím nedostačující na počet studijních míst, ale je to z důvodu, 

že v současné době není zkouškové období. Počítáme s nárůstem v tomto období. 
• Velké oblibě se těší individuální boxy, které se rezervují. Rezervace s popisem jsou 

přístupné na library.law.muni.cz. 
• Seminární místnost se také už dostatečně využívá. 
• Jako největší problém během uvedeného období byly šatní skříňky, které jsou v současné 

době již plně funkční (změna v nastavení pro uživatele). Skříňky jsou využívány převážně 
při vstupu do knihovny. 

• V současné době knihovna pokrývá službami 55 hod./týdně. 
• Kamerový systém je funkční, ovšem chybí pokrytí po celé knihovně (pod kontrolou 

nemáme v současné době volný výběr, individuální studovny, seminární místnost, zadní 
klidovou studovnu). 



Příloha č. 6 
 

Personální změny 
Březen - duben 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 

24.03.2015 Klára Slámová    Ústřední knihovna - knihovník 
     (zak.1111/úvazek 1,0; zástup po dobu MD/RD   
     Pavly Lovečkové, DiS., nejdéle do 23.03.2018) 
01.04.2015 Mgr. Martin Hapla   Kat. právní teorie – asistent 
     (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2016) 
Změna úvazku: - 
 
Prodloužení pracovního poměru:  
Mgr. Petr Hudeček   Odd. pro vědu, výzkum a proj. pod.- manažer,  
     projektu do 31.03.2016. 
JUDr. Klára Drličková, Ph.D..   KMEP – odborný asistent, 
     PP do 30.09.2018 
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.     Katedra dějin státu a práva – docentka, 
     PP do 31.08.2018 
Ukončení pracovního poměru:  

10.04.2015 JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. ÚDVIS - odborný asistent/vedoucí, 
     dohoda o ukončení pracovního poměru   
 
Ostatní změny: 

Konec funkce/odstoupení/odvolání  

31.03.2015: 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.   odvolání z funkce vedoucího KFPaNH 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.  odvolání z funkce proděkanky pro doktorské studium a  

      rigorózní řízení 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.   odvolání z funkce proděkanky pro magisterské  

      studium 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.    odvolání z funkce proděkana pro vědu a výzkum 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.    odvolání z funkce proděkana pro strategii a rozvoj  
      fakulty 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. konec funkčního období děkanky Právnické fakulty  
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    rezignace na funkci vedoucího Kat. ústavního práva a      
    politologie 
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    konec pověření výkonem funkce vedoucího Kat.  
    správní vědy a správ. práva  
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop., Ph.D.  odvolání z funkce proděkana pro bakalářské  

    studium a navazující magisterské studium 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.    odvolání z funkce vedoucího KMEP  



JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.     odvolání z funkce proděkana pro zahraniční a  

      vnější vztahy 

 

 Jmenování, pověření výkonem funkce  

01.04.2015: 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.  jmenování proděkankou pro doktorské studium a  

      rigorózní řízení 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.   jmenování proděkankou pro magisterské studium 

JUDr. David Kosař, Ph.D.,LL.M., J.S.D. pověření výkonem funkce vedoucího Kat. ústavního  
    práva a politologie 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.    jmenování proděkanem pro vědu a výzkum 

doc. JUDr. Filip Křepeka, Ph.D.    pověření výkonem funkce vedoucího KMEP 
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.    jmenování vedoucím KFPaNH    
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.   jmenování proděkanem pro zahraniční a vnější  

      vztahy 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. jmenování prorektorkou pro záležitosti studentů MU 
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   jmenování děkankou Právnické fakulty do 31.03.2019 
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.    pověření výkonem funkce vedoucí Kat. správní vědy  
    a správ. práva 
 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.   jmenování proděkanem pro strategii a rozvoj fakulty 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop., Ph.D.  jmenování proděkanem pro bakalářské studium a  

      akreditované celoživotní vzdělávání 

11.04.2015: 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    pověření výkonem funkce vedoucího ÚDVIS   
 
 
 
Dne: 16.04.2015  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 

 
 



Zápis č. 13/2014-2015 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 4. 2015 
 
 

Č.j.: MU-IS/36598/2015/226074/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: Mgr. Georgala – ředitelka ÚK PrF 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Podmínky přijímacího řízení 2015/2016 
3. Vyhodnocení studentské ankety za podzim 2014 
4. Zvýšení kreditové hodnoty u kurzů v cizích jazycích  
5. Specifický výzkum – ukončení 2014 
6. Provoz knihovny – problémy a fungování 
7. Plán dovolené kolegia – prázdniny 2015 
8. Vědecká rada – přehledová tabulka absencí členů VR za léta 2012 – 2015 
9. Různé 

 
 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
Děkanka provedla kontrolu úkolů z minulého zasedání kolegia dne 2. dubna 2015:  
• Výběrová řízení byla vyhlášena. Splněno.  
• Mezinárodní SVOČ 2015 v Bratislavě – dohodnuto. Proděkan Radvan považuje za nutné 

v budoucnu více soutěž propagovat, zlepšit její podobu. Ve srovnání s PrF UK v Praze se 
soutěže účastní z naší fakulty málo prací. Úkol trvá. 

• Setkání prof. Hurdíka s eurokomisařkou Jourovou se zatím neuskutečnilo. Úkol trvá. 
• Pomník Hanse Kelsena v Praze. Proděkan Škop sdělil, že PrF UK v Praze se bude také 

podílet. Zatím není odezva. Úkol trvá.  
 
ad 2. 
Podmínky přijímacího řízení 2015/2016 
• Proděkanka Jurníková předložila kolegiu materiál Přijímací řízení pro akademický rok 

2016/2017 (viz příloha č. 1).  
Závěr:  Kolegium po diskuzi schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017 
v předloženém znění. Materiál bude předán Akademickému senátu PrF k projednání na 
jeho zasedání v květnu 2015.  

• Proděkanka Jurníková informovala o změně v zajištění administrativního zpracování 
přijímacího řízení od letošního roku. Smlouva se společností Asseco byla ukončena. 
Proděkanka předložila kolegiu návrh nové smlouvy s firmou Z+M Partner, spol. s r.o.  
V IS bude zveřejněno oznámení, že byla uzavřena smlouva na administrativní zpracování 
přijímacího řízení.  
Závěr:  kolegium souhlasí. 

 
 
 



ad 3. 
Vyhodnocení studentské ankety za podzim 2014 
Proděkanka Jurníková a proděkan Škop informovali o výsledcích ankety za období 
podzimního semestru 2014 (příloha č. 2 a 3). V tomto období byla poprvé spuštěna nová 
verze ankety.  
Návratnost odpovědí byla přibližně 26%. K předmětu Akademické psaní již nebyly tak 
kritické připomínky jako v předcházejících obdobích, přesto se stále objevují negativní 
hodnocení k obsahu i způsobu výuky.  
Závěr:   
• kolegium projednalo výsledky ankety s tím, že se ukládá proděkance Jurníkové projednat 

připomínky z ankety s vedoucím katedry právní teorie prof. Večeřou.  
• Ukládá se pro příští období prosazovat možnost volby anketních otázek za jednotlivé 

fakulty. 
 
 
ad 4. 
Zvýšení kreditové hodnoty u kurzu v cizích jazycích 
Proděkan Radvan informoval, že přijíždějící studenti mají obvykle povinnost splnit 20-30 
ECTS za semestr. Je možné motivovat přijíždějící studenty zvýšením ECTS za absolvované 
předměty (nebudou si muset zapisovat tolik předmětů). S ohledem na skutečnost, že se u 
ECTS hodnotí časové zatížení studenta, navrhuje se zvýšení kreditové hodnoty u intenzivních 
kurzů vyučovaných přijíždějícími odborníky na 5 ECTS za předmět.  
Závěr:  kolegium souhlasí se zvýšením kreditů u předmětů vyučovaných zahraničními 
renomovanými lektory. Zajistí proděkan Radvan a Mgr. Pavliňák. 
 
 
ad 5. 
Specifický výzkum – ukončení 2014 
Proděkanka Gregorová předložila písemnou zprávu o ukončení projektů specifického 
výzkumu za rok 2014 – viz příloha č. 4. Celkem bylo přijato 39 projektů, z toho 37 úspěšně 
ukončených a 2 projekty byly přijaty s výhradami.  
Závěr:  děkanka děkuje za zprávu. Ukládá se proděkance Gregorové promyslet preference pro 
specifický výzkum 2016. 
 
 
ad 6. 
Provoz knihovny – problémy a fungování 
Na jednání kolegia byla přizvána ředitelka Ústřední knihovny PrF Mgr. Georgala. 
Informovala o zkušebním provozu knihovny a jejím využívání (příloha č. 5). Upozornila, že 
kopírování pro akademické pracovníky není součástí služeb knihovny. Zajišťují si samy 
katedry (např. sekretářky, pomocné vědecké síly). Dále upozornila na nový systém 
objednávání zahraniční literatury, který má zabránit tomu, aby se nakupovaly stejné knihy 
několikrát za rok.  
Závěr:  děkanka děkuje za informace.  
 
 
ad 7. 
Plán dovolené členů kolegia a rozdělení prázdninových služeb 
V souladu s plánem dovolené členů kolegia byly stanoveny následující služby vedení fakulty 
v době hlavních prázdnin 2015: 



13. 7. – 17. 7. 2015 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 

20. 7. – 24. 7. 2015 doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., 

27. 7. – 31. 7. 2015 doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., 

3. 8. – 7. 8. 2015 doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., 

10. 8. – 14. 8. 2015 doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., (doc. 
JUDr. Jan Svatoň, CSc.,) 

17. 8. – 21. 8. 2015 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., 

24. 8. – 28. 8. 2015 prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., 
(JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.) 

 
 
ad 8. 
Vědecká rada – přehled absencí členů za léta 2012-2015 
Proděkan Kotásek předložil přehled účastí členů na zasedáních Vědecké rady PrF za léta 2012 
– 2015. Kolegium se zabývalo otázkou personálního složení vědecké rady, odvoláním členů, 
kteří nejsou docenty, možností rozšíření počtu interních členů. Diskutovalo možnost odvolání 
stávající vědecké rady a jmenování nové vědecké rady. Na závěr diskuze děkanka nechala o 
tomto hlasovat. Pro odvolání stávající vědecké rady a jmenování nové hlasovalo 6 proděkanů. 
Kolegium navrhuje vědeckou radu sestavit z 26 interních členů a 15 externích členů.  
Závěr:  ukládá se členům kolegia navrhnout potencionální členy vědecké rady do konce týdne, 
návrhy poslat všem členům kolegia. Dne 4. 5. 2015 budou návrhy projednány kolegiem 
děkana, dne 12. 5. 2015 Akademickým senátem PrF. K 31. 8. 2015 bude odvolána stávající 
vědecká rada. Nová vědecká rada bude jmenována k 1. 9. 2015. 
 
 
ad 9. 
Různé 
 
proděkan Radvan  
• sdělil kolegiu požadavek rektorátu MU RMU oznámit jméno osoby - zástupce fakulty pro 

podpisování. Závěr:  kolegium navrhuje pověřit tímto úkolem proděkana Kotáska. 
• oznámil, že JUDr. Valdhans nabídl svou zkušenost při zajištění organizace konference 

Dny práva s tím, že bude konferenci zajišťovat a koordinovat v dimenzích předchozích 
ročníků. Doc. Ronovská se domnívá, že by měla být organizace konference změněna a je 
třeba se zamyslet zejména nad její vědeckou částí. Doc. Škop poznamenal, že konferenci 
Dny práva je třeba považovat spíše za společenskou akci – setkání, než za vědeckou 
konferenci.   
Závěr:  Akademický senát zpracuje podnět na změnu koncepce konference Dny práva na 
příští léta. 

 
děkanka 
• informovala o jednání rektora s děkany dne 14. dubna 2015, na kterém prorektor Bareš 

předložil návrh změny Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým 
školám MŠMT (znění 2015) a podal informace o OP VVV. Některé výzvy budou 
doplňovány. Bude obměněno personální složení Rady pro rozvoj výzkumných 
infrastruktur. Za PrF dosud byla členkou rady prof. Rozehnalová. Vzhledem k jejímu 



jmenování prorektorkou je nutné navrhnout za PrF nového člena rady. Děkanka navrhuje 
proděkana Kotáska.  
Závěr:  kolegium souhlasí, aby za PrF byl do RRVI jmenován doc. JUDr. Josef Kotásek, 
Ph.D.  

• Promoce absolventů PrF se budou konat ve dnech 3. 7. 2015 a 7. – 8. 7. 2015.  
Závěr:  Obsazení promocí bylo dohodnuto. Bude zasláno studijnímu odd. a všem 
proděkanům e-mailem.  

• Personální změny za období březen – duben 2015 - viz příloha č. 6. 
 
proděkan Kotásek 
• seznámil kolegium s texty dopisů pro Akreditační komisi MŠMT, které budou připojeny 

k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem oboru Ústavní 
právo a státověda a oboru Trestní právo na podporu odůvodnění žádostí.  
Závěr:  kolegium se zněním dopisů souhlasí.  

• předložil kolegiu návrh Opatření děkana č. 3/2015 Vyhlášení podmínek podpory 
mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015 – 2017. V diskuzi zazněl názor, 
že řešitelský tým by měl být početnější, složený z 5 a více osob. Je třeba dojednat finanční 
podmínky a sankce. O návrhu opatření bylo hlasováno.  
Závěr:  kolegium všemi hlasy souhlasí, aby Opatření děkana bylo vydáno v předloženém 
znění.   

• RIV – byly zkontrolovány knihy, časopisy pro přenos dat. Je dobré znovu zdůraznit, co 
lze a co nelze do RIV vkládat. Nově se budou částečně dávat do RIV komentáře. Zprávy 
z konference budou hodnoceny 0 bodů. Proděkan zmínil, že PrF je na straně velmi dobře 
hodnocených publikací. 

• Prorektor Rabušic upozornil, že na MU dosud nebylo zvykem, aby členové habilitačních 
komisí vypracovávali zároveň posudek habilitační práce. Nyní se takové případy na MU 
objevují. Na PrF je člen habilitační komise současně oponentem u 2 případů.  
Stanovisko kolegia: pokud to takto nelze, doporučuje provést změnu ve směrnici. 

• Proděkan předběžně informoval o vyhodnocování nominací na udělení Cen rektora. 
V letošním roce bylo rozhodnuto o udělení cen pro více lidí. Hlasování bylo třeba 
opakovat. PrF uhájila alespoň 1 ocenění. 

• Dne 29. 4. 2015 se v Univerzitním centru ve Šlapanicích uskuteční workshop k přípravě 
programového období 2014 – 2020 na MU.  
Závěr:  za PrF se zúčastní Mgr. Ing. Jaroš.  

 
proděkan Svatoň 
informoval o požadavku ze strany RMU oznámit, jaké existují na fakultách předpisy pro 
oceňování pracovníků.  
Závěr:  na PrF bylo pro oceňování pracovníků vydáno Opatření děkana č. 3/2012 O vyhlášení 
statutu ceny děkana za vynikající vědeckou publikaci v roce 2011 – 2012 a Směrnice děkana 
č. 3/2008 O udělování pamětních medailí.  
 
proděkan Škop 
oznámil, že na fakultě byla již přijata první žádost ze Slovenska o uznání vzdělání na 
Slovensku. Nelze uznat. Proděkan Kotásek připojil sdělení, že z Právnické fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě došlo oznámení o datu konání habilitační přednášky JUDr. Renaty 
Veselé, Ph.D. Dosažení vědeckých hodností na Slovensku však nově již nebude uznáváno 
v ČR. 
 
Zapsala: Šimberová     Schválila: doc. Selucká  



Příloha č. 1 
 

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 
 

A. Vyhlašované programy a obory 
 
Pro akademický rok 2016/2017 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity:  
1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, ve studijním 
oboru Právo, a 
2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná 
správa, ve studijním oboru Veřejná správa, a  
3. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní specializace, ve 
studijních oborech Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Vyšší 
justiční úředník, a  
4. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, ve 
studijních oborech Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu 
 

B. Podmínky pro přijetí ke studiu  
 

I.  Magisterský studijní program Právo a právní věda, obor právo a bakalářské 
studijní programy Veřejná správa a Právní specializace 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní 
věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa je 
dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Povinnou 
součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu studijních 
předpokladů Masarykovy univerzity.  
Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, 
Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního 
procesu, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru přesahující 1 
kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 
20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky 
prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní 
rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % 
percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. 
 
Poznámka: Nadále nebude možné prominout konání TSP  
 

II.  Navazující magisterský studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa 
 
Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu 
Veřejná správa je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní 
specializace nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné 
ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na 
jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity. Příbuznost jiných programů a oborů nebude v přijímacím 
řízení zkoumána. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v 
podobě Testu odborných znalostí.  



 
Poznámka: V případě TOZ se jedná o testování znalostí z oblasti veřejné správy, 
veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského 
studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 
60 minut. 

C. Předpokládané počty studentů (dle AR 2015/2016) 

v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijním oboru Právo 450 
studentů, 

v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, studijním oboru 
Veřejná správa 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 
Obchodněprávní studia 50 studentů, 

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru 
Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Vyšší 
justiční úředník 40 studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa 
80 studentů,  

v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Teorie a praxe 
trestního a správního procesu 40 studentů.  



Příloha č. 2
  
  
   

Anketa 
 

1. V období podzim 2014 byla poprvé spuštěna nová verze ankety s níže uvedenými 
8 dotazy: 

Předmět pro mne má vzdělávací hodnotu, rozvíjí mne 
Uveďte číslicí, kolik hodin celkem jste s tímto předmětem strávil(a) za tento semestr 
(účast na přednáškách a seminářích + cvičení a seminární práce + domácí příprava + 
učení na zápočet nebo zkoušku). 
Výklad vyučující(ho) byl vždy srozumitelný a přehledný. 
Vyučující přicházel(a) do výuky vždy dobře připraven(a). 
Vyučující vždy dodržel(a) všechna stanovená pravidla. 
Vyučující poskytl(a) jasné informace k organizaci předmětu. 
Čas strávený v hodinách/výuce s touto/tímto vyučující(m) považuji za smysluplný. 
Vyučující jasně sdělil(a), jaké znalosti a dovednosti budou hodnoceny. 
Problémové okruhy: velice nízká účast studentů(cca 26%), formulace otázek 
 

2. Předměty 

Akademické psaní – doc. Machalová – obsah i způsob výuky, jinak předmět již nemá 
tak kritické připomínky jako v předcházejících obdobích 
Vybrané problémy teorie práva – osvědčilo se dělení na větve a změna vyučujících 
Ukončení předmětu:  Správní právo procesní – problémy v koncepci i organizaci 
zkoušení (102 studentů hodnoceno stupněm F, 80%, průměr 2,7) 
 
 

V Brně dne 20. 4. 2015 
 
Předkládá: Jana Jurníková 



Příloha č. 3 
 
 
 
 

Výsledky předmětové ankety – podzim 2014 
 

Při hodnocení ankety došlo ke změně, na jejíž hodnocení bylo doposud málo času a málo 
údajů. Celkově se anketa zatím jeví přehlednější, byť se domnívám, že její rozsah může 
vysoký počet studentů odradit při odpovídání, případně je vede pouze ke schematickým 
odpovědím. Některé otázky (např. Uveďte číslicí, kolik hodin celkem jste s tímto předmětem 
strávil(a) za tento semestr (účast na přednáškách a seminářích + cvičení a seminární práce + 
domácí příprava + učení na zápočet nebo zkoušku) se jeví jako obtížné a nevedou studenty 
k řádné odpovědi (alespoň podle výsledků). Další otázky také nejsou zcela jasné a není mi 
zcela jasná jejich vypovídací hodnota (Vyučující vždy dodržel(a) všechna stanovená 
pravidla.). Velkou výhodou ankety je, že umožňuje pracovat s validními daty a odpovědi, 
které nejsou validní, reliabilní či relevantní se dají filtrovat. Má to však i negativní následek, 
tedy, že velká část předmětů se nehodnotila. 
Výsledky ankety lze ve všech sledovaných studiích (bakalářské, navazující magisterské, 
celoživotní – magisterské, bakalářské a navazující magisterské) opětovně považovat za 
uspokojivé. Převažují kladné ohlasy (s přihlédnutím k nižší reprezentativnosti výsledků). 
Většina předmětů se pohybuje v průměru, který není špatný, takže i z tohoto pohledu lze 
výsledky považovat za uspokojivé.  
Největší problém lze opětovně spatřovat v kurzu BZ106K – Základy akademického psaní. 
Tento kurz nelze hodnotit negativně, neboť je srovnatelný poměr výrazně kladného a výrazně 
negativního hodnocení, což vede ke statistickému vyrovnání. Viz tabulka. Odpovědi jsou však 
rozsáhlé a je potřeba tento kurz dále sledovat. Kladně lze hodnotit, že přibývá kladných 
hodnocení, takže tendence je vzestupná. 

 
Zpracoval: Martin Škop 
V Brně 15. dubna 2015 



Příloha č. 4 
 

SPECIFICKÝ VÝZKUM 
 
 
Projekty řešené od 1.1.2014 do 31.12.2014 
 
V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 se na Právnické fakultě řešilo celkem 39 projektů 
specifického výzkumu a byly rozděleny dle kategorií takto:  
 
Počet Kat.  Kč 
1 A Hmotné zdroje pro knihovnu PrF 3 000 000 
1 A Informační elektronické zdroje pro knihovnu PrF 1 769 356 
7 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia 

s aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – monografie 

  960 000 

19 A Společné výzkumné projekty školitelů a studentů doktorského studia 
s aktivním zapojením do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou 
publikací výsledků – články, příspěvky… 

1 904 644 

 1 A Projekty zaměřené na monografickou publikaci výsledků individuální 
vědecké práce studentů doktorského studia 

  175 000 

3 A Projekty zaměřené na analytické zkoumání judikatury soudů   318 000 
7 B Mezinárodní vědecké konference   280 000 
    
39  Celkem 8 407 000 
 
 
Z jednotlivých projektů byly tyto dílčí výstupy: 
 
 
výsledky typu J – článek v odborném periodiku 68 
výsledky typu B – odborná kniha 13 
výsledky typu C – kapitola v odborné knize 15 
výsledky typu D – článek ve sborníku 84 
výsledky typu A – audiovizuální tvorba 1 
výsledky typu M – uspořádání konference 3 
výsledky typu W – uspořádání workshopu 3 
disertační práce 1 
diplomové práce 2 
 
 
V rámci závěrečného oponentního řízení, se ve dnech 4.3.2015 a 10.3.2015 uskutečnil na 
Právnické fakultě veřejný seminář před hodnotící komisí fakulty, která z výše uvedených 
projektů přijala 37 jako úspěšně ukončených a 2 přijala s výhradami. 

 
 
 
 
    předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 
  proděkanka pro doktorské studium a rigorózní řízení 

 
Zpracovala: M. Augustinová 



Příloha č. 5 
 

Ústřední knihovna + EDS 

• Koncem minulého roku byla pozastavena činnost na digitální knihovně. V květnu tohoto 
roku se tato činnost opět plně obnoví (pozastavena z důvodu stěhování). 

• Knihovna nepozastavila činnost v projektu obálky.cz, ale nadále se skenují nové přírůstky.  
• ELIZA – i po zvýšení eura vůči koruně fakulta nemusí navyšovat finance na povinnou 

spoluúčast, (fixace cen na koruny) 
• RIV – provedena kontrola záznamů pro přenos. Jedná se cca o 334 záznamů. Poslední 

kontrola s doc. Kotáskem probíhá. 
• Spolupráce s právnickými knihovnami a institucemi nebyla pozastavena (výměna knih, 

zasílání vydaných nových knih z produkce fakulty), velmi pozitivně jsou přijaty fakultní 
publikace v zahraničních knihovnách (např. University Nevada, MaxPlanck, Institut 
v Lausanne)  

• e-prezenčka – průběžné doplňování nových knih, jedná se hlavně o edice učebnice a  
základní právní literatura 

• nákup nových časopisů – časopisy jsou beze změny, žádné nové se nepřikupují,  
• nákup nových knih - průběžné nakupování a doplňování fondu. Ve spolupráci s doc. 

Škopem byl spuštěn novým systém pro nákup zahraniční literatury.  
 
EDS – knihy jsou indexovány v katalogu, dostupné jsou v klidové studovně Ústřední 
knihovny. 
 
 
Ústřední knihovna + EDS 30. 3. – 18. 4. 2015  

• Během necelého měsíce, co je knihovna zpřístupněna, stále můžeme mluvit o tzv. 
zkušebním provoze.  

• Knihovnický systém Aleph plně funkční. 
• Pokrytí sítí wi-fi je plně funkční po celém prostoru. 
• Návštěvnost uživatelů je zatím nedostačující na počet studijních míst, ale je to z důvodu, 

že v současné době není zkouškové období. Počítáme s nárůstem v tomto období. 
• Velké oblibě se těší individuální boxy, které se rezervují. Rezervace s popisem jsou 

přístupné na library.law.muni.cz. 
• Seminární místnost se také už dostatečně využívá. 
• Jako největší problém během uvedeného období byly šatní skříňky, které jsou v současné 

době již plně funkční (změna v nastavení pro uživatele). Skříňky jsou využívány převážně 
při vstupu do knihovny. 

• V současné době knihovna pokrývá službami 55 hod./týdně. 
• Kamerový systém je funkční, ovšem chybí pokrytí po celé knihovně (pod kontrolou 

nemáme v současné době volný výběr, individuální studovny, seminární místnost, zadní 
klidovou studovnu). 



Příloha č. 6 
 

Personální změny 
Březen - duben 2015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nástupy do pracovního poměru: 

24.03.2015 Klára Slámová    Ústřední knihovna - knihovník 
     (zak.1111/úvazek 1,0; zástup po dobu MD/RD   
     Pavly Lovečkové, DiS., nejdéle do 23.03.2018) 
01.04.2015 Mgr. Martin Hapla   Kat. právní teorie – asistent 
     (zak.1111/úvazek 0,5; doba určitá do 31.08.2016) 
Změna úvazku: - 
 
Prodloužení pracovního poměru:  
Mgr. Petr Hudeček   Odd. pro vědu, výzkum a proj. pod.- manažer,  
     projektu do 31.03.2016. 
JUDr. Klára Drličková, Ph.D..   KMEP – odborný asistent, 
     PP do 30.09.2018 
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.     Katedra dějin státu a práva – docentka, 
     PP do 31.08.2018 
Ukončení pracovního poměru:  

10.04.2015 JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. ÚDVIS - odborný asistent/vedoucí, 
     dohoda o ukončení pracovního poměru   
 
Ostatní změny: 

Konec funkce/odstoupení/odvolání  

31.03.2015: 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.   odvolání z funkce vedoucího KFPaNH 
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.  odvolání z funkce proděkanky pro doktorské studium a  

      rigorózní řízení 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.   odvolání z funkce proděkanky pro magisterské  

      studium 

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.    odvolání z funkce proděkana pro vědu a výzkum 

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.    odvolání z funkce proděkana pro strategii a rozvoj  
      fakulty 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. konec funkčního období děkanky Právnické fakulty  
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    rezignace na funkci vedoucího Kat. ústavního práva a      
    politologie 
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    konec pověření výkonem funkce vedoucího Kat.  
    správní vědy a správ. práva  
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop., Ph.D.  odvolání z funkce proděkana pro bakalářské  

    studium a navazující magisterské studium 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.    odvolání z funkce vedoucího KMEP  



JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.     odvolání z funkce proděkana pro zahraniční a  

      vnější vztahy 

 

 Jmenování, pověření výkonem funkce  

01.04.2015: 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.  jmenování proděkankou pro doktorské studium a  

      rigorózní řízení 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.   jmenování proděkankou pro magisterské studium 

JUDr. David Kosař, Ph.D.,LL.M., J.S.D. pověření výkonem funkce vedoucího Kat. ústavního  
    práva a politologie 
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.    jmenování proděkanem pro vědu a výzkum 

doc. JUDr. Filip Křepeka, Ph.D.    pověření výkonem funkce vedoucího KMEP 
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.    jmenování vedoucím KFPaNH    
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.   jmenování proděkanem pro zahraniční a vnější  

      vztahy 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. jmenování prorektorkou pro záležitosti studentů MU 
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.   jmenování děkankou Právnické fakulty do 31.03.2019 
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.    pověření výkonem funkce vedoucí Kat. správní vědy  
    a správ. práva 
 doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.   jmenování proděkanem pro strategii a rozvoj fakulty 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop., Ph.D.  jmenování proděkanem pro bakalářské studium a  

      akreditované celoživotní vzdělávání 

11.04.2015: 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.    pověření výkonem funkce vedoucího ÚDVIS   
 
 
 
Dne: 16.04.2015  Vypracovala: Ing. Dagmar Pipalová 
 

 
 


