
Zápis č. 4/2015-2016 ze zasedání kolegia děkana dne 19. 10. 2015 
 
 

    MU-IS/109795/2015/300607/PrF 
 
Přítomni: doc. Selucká, proděkani doc. Svatoň, prof. Gregorová, doc. Kotásek, doc. Škop, 
doc. Radvan, tajemnice Ing. Přikrylová, předsedkyně AS doc. Ronovská 
Host:  
Omluva: dr. Jurníková - nemoc 
 
Program:  

1. Kontrola úkolů 
2. Dlouhodobý záměr (proděkan Svatoň)  
3. WWW fakulty – informace o stavu, problémy. Facebook, Twitter (prod. Radvan)  
4. DSP – prázdninová anketa, workshop pro školitele, koncepce DSP, nové obory 

v anglickém jazyce (proděkanka Gregorová, proděkan Škop, doc. Polčák) 
5. Různé 

 
 
ad 1. 
Kontrola úkol ů 
• Dny práva – přihlašování probíhá. 
• Posudky a stanoviska, otázka pojištění – zatím nebyly učiněny závěry.  
• Digitalizace sbírek – doc. Kotásek zjistil, že práce na digitalizaci tzv. Vážného a 

Bohuslavovy sbírky jsou asi v polovině. 
• Školení ke vkládání publikací do IS – ISNA ještě musí přidat kolonku pro vkládání údajů 

o pasivní účasti na konferencích. 
 
ad 2. 
Dlouhodobý záměr 
Proděkan Svatoň informoval, že dnes bude Akademickému senátu MU předložen 
Dlouhodobý záměr MU 2016-2020. Na jeho podkladě a dle jeho členění bude dotvářen i 
Dlouhodobý záměr PrF. Byl ukončen sběr materiálů od vedoucích kateder a členů vedení 
fakulty. Doc. Svatoň ocenil, že některé podklady jsou velice pečlivě připravené. Nyní bude 
následovat kolo konzultací a připomínek.  
Závěr:  děkanka děkuje proděkanu Svatoňovi za práci odváděnou na tvorbě Dlouhodobého 
záměru fakulty.  
 
ad 3. 
www Právnické fakulty 
Děkanka sdělila, že na jednání kolegia rektora dne 20. října bude jedním z bodů programu 
jednotný vizuální styl MU. Ten bude pravděpodobně zaveden až v r. 2019. PrF by se proto 
mohla podobou svých www stránek zabývat. Proděkan Radvan doporučuje vyčkat na 
rozhodnutí MU o zavedení jednotného vizuálního stylu. Sdělil, že facebook PrF MU funguje a 
plní ho sám, twitter byl rovněž zprovozněn a je obhospodařován knihovnou PrF. Knihovna 
PrF MU má vlastní facebook, rovněž tak některé katedry mají své vlastní stránky na 
facebooku, kde informují o aktuálním dění na katedře (např. katedra práva životního prostředí 
a pozemkového práva, katedra právní teorie, katedra ústavního práva a politologie, ústav 
práva a technologií).  



Závěr:  k www fakulty se kolegium vrátí, jakmile budou bližší informace k jednotnému 
vizuálními stylu MU.  
 
 
ad 4. 
DSP  
Proděkanka Gregorová předložila kolegiu podkladovou zprávu o doktorském studijním 
programu (viz příloha č. 1). Kolegium vedlo k jednotlivým bodům zprávy diskuzi.  

K bodu III. Cizojazyčné studium proděkanka Gregorová informovala o závěrech z porady u 
prorektora Dvořáka na RMU, jejímž tématem bylo vytvoření „Ph.D. School“ na MU a 
vytvoření zastřešující metodologie, která bude směrována na využití zahraničních odborníků. 
V rámci výzvy OPVVV, která by měla být zaměřena na realizaci studijních programů a na 
akreditaci nových doktorských studijních programů, i cizojazyčných, hodlá MU předložit 
univerzitní projekt. Výzva má být konkretizována v prosinci t. r. Proděkanka se domnívá, že 
by fakulta mohla výzvu využít. Předběžně sdělí rektorovi MU, že by se fakulta zapojila 
s cizojazyčným doktorským studijním programem, který bude mít 3 obory (viz příloha k bodu 
III. zprávy).  

Závěr: kolegium se k problematice DSP vrátí v rámci jednání k Dlouhodobému záměru. 
Děkanka ukládá prod. Škopovi a prod. Gregorové zahájit přípravné práce pro akreditaci 
nového studijního programu ve spolupráci s ÚSAP AV ČR v kontextu Ph.D. School na MU. 
 
 
ad 5. 
Různé 
 
děkanka 
• informovala, že obdržela od doc. Křepelky písemně formulovaný záměr pořádat ve 

spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou společnou konferenci zdravotnického 
práva. Organizátory za PrF by byli doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. a JUDr. Ing. Lukáš 
Prudil, Ph.D.  
Závěr:  Kolegium schvaluje. Proděkan Svatoň projedná s doc. Křepelkou pořádání 
konference i možnost vzniku PVP Zdravotnické právo.  

• Imatrikulace  studentů 1. ročníku PrF se koná dne 18. listopadu 2015. Zúčastní se 
proděkanka Gregorová a proděkan Škop.  

 
předsedkyně AS PrF Ronovská 
• Plánované zasedání AS PrF na 2. listopadu 2015 se ruší, nebyl podán žádný podnět 

k projednání. Příští řádné zasedání se uskuteční dne 7. prosince 2015.  

• Akademický senát MU měl na svém zasedání dne 2. listopadu 2015 projednávat návrh 
změn Statutu PrF. Jednání bylo zrušeno a projednání se přesouvá na zasedání dne 14. 
prosince 2015. 

 
proděkan Radvan 
• informoval o vypsání výběrového řízení na 2 jednosemestrální stipendijní studijní pobyty 

na Tsinghua University School of Law v Pekingu v podzimním semestru 2016/2017 a 
výběrového řízení na 2 jednosemestrální stipendijní studijní pobyty na Georgian Institute 
of Public Affairs  v Tbilisi v podzimním semestru 2016/2017. Do výběrového řízení se 
mohou přihlásit studenti současného 3. a 4. ročníku magisterského studia PrF MU 



s výbornou znalostí angličtiny. Vyhlášení výběrových řízení je zveřejněno na 
v aktualitách na www PrF.  

• Byl dokončen sběr specializací učitelů. Seznam učitelů dle specializací bude odeslán 
šéfredaktorovi České televize Zdeňku Šámalovi. Seznam specialistů obdrží i vedoucí 
Centra dalšího vzdělávání Mgr. Špirudová.  
Úkol: Proděkan Radvan vloží seznam na disk „V“.  

• Proděkan se zabýval současným stavem moot courtů. Konstatoval, že jich z někdejšího 
množství nezůstalo mnoho.  
Úkol: Proděkan Radvan předloží návrh na podporu moot courtů.  

• Ve dnech 27. - 29. 10. 2015 se v Segovii ve Španělsku uskuteční 9. ročník setkání děkanů 
právnických fakult „International Association of Law Schools“ (IALS). Zúčastní se 
děkanka s proděkanem Radvanem.  

 
proděkan Kotásek 
k doplnění materiálu z minulého kolegia předložil podrobný přehled čerpání jednotlivých 
projektů v rámci GAČR, GAMU, Jean Monnet a Tempus.  
Závěr:  kolegium bere na vědomí. 
 
tajemnice fakulty Ing. Přikrylová 
se na kolegium obrátila s dotazem, zda bude mít fakulta zájem se podílet na rozšíření databáze 
ProQuest, která se pořizuje pro potřeby celé MU. Uvedla, že PrF by měla zaplatit stejný podíl 
jako jiné fakulty, ačkoliv s touto databází téměř nepracuje. Ing. Přikrylová se domnívá, že by 
fakulta měla přispívat poměrnou částkou. Právnická fakulta si potřebné databáze pořizuje a 
hradí sama.  
Závěr:  Ing. Přikrylová posoudí tuto otázku společně s proděkany Kotáskem a Škopem. 
Kolegium zaujalo předběžné stanovisko, že PrF MU by se na podpoře této databáze podílet 
neměla, příp. pouze v rozsahu, jak ji PrF MU využívá.  
 
 
 
 
Zapsala: Šimberová 
Schválila: doc. Selucká  



           Příloha č. 1 

Doktorský studijní program 
 
 

I. Vyhodnocení ankety studentů DSP (anketa je v podkladech na kolegium 31. 8.) 

1. Vztah školitele a studenta 
• Způsob komunikace mailem a ústně odpovídá formám studia (prezenční a 

kombinovaná), nepříjemným zjištěním je skutečnost, že 1 školitel nekomunikuje 
vůbec 

• Množství času věnované studentovi školitelem osobně se jeví méně příznivě, protože 
více než polovina školitelů věnuje studentovi 5 a méně hodin za semestr, stejně jako 
skutečnost, že 5 školitelů se studentem vůbec osobně nehovoří. Osobní setkávání je 
problematické u kombinovaného studia, ale lze si je organizovat blokově. Není sice 
stanoven žádný limit, ale nějaká minimální doba (alespoň těch 6 hodin u kombinované 
formy) by měla být. Tuto otázku je třeba projednat se školiteli. 

2. Teze disertační práce 
• Obecná univerzitní úprava tezí vyžaduje minimálně 15 stran se stanoveným obsahem a 

tak to také ve svém usnesení stanovila Oborová rada; proto vzhledem k uvedenému 
školitelé obvykle vyžadují jen teze. 

• Převaha odpovědí je od studentů, kteří doposud předmět neměli zapsaný (rozvrstveno 
podle dotazu na teze II. – IV.) 

• Tuto otázku bude nutno rozdiskutovat a případně upravit ve vazbě na větší tlak na 
ukončování studia v řádné době; projednat v Oborové radě a se školiteli 

3. Výuka odborných předmětů 
• Velká část probíhá formou písemných prací  
• Další velká skupina absolvuje blokovou výuku 
• Pravidelné setkávání interních doktorandů 
• Formy výuky jsou variabilní, obvykle záleží na počtu studentů 

4. Zapojení do výuky 
• Největší procento se podílí na zajišťování pomocných prací 
• Realizují se náslechy na seminářích a přednáškách 
• Realizuje se příprava semináře a přednášky a jejich provedení 
• Část studentů je více zapojena do výuky 
• Část studentů plní pedagogické povinnosti na vlastní VŠ 
• Všechny formy zapojení do pedagogické práce lze akceptovat (včetně konceptů pro 

oponentské posudky) 
• Nelze akceptovat revize odborných prací školitelů 

5. Konkrétní připomínky 
• Připomínky k náplni a charakteru předmětů společného základu, případně jejich 

vyloučení, pokud nesouvisejí s předmětem disertační práce 
o Záměr přípravy obecného metodologického základu (záměr v rámci univerzitní 

Ph.D. School) 
o Nelze úplně – podle mého názoru – vyřadit jiné předměty, protože student by 

měl mít alespoň stručnou představu o tom, co se děje v dalších oborech 



• Námitka k předmětu Příprava DP – recenze; tato připomínka již byla diskutována, 
předpokládá se změnit tento předmět na Přípravu DP-anotace (cizojazyčná nová 
publikace); realizovalo by se od jarního semestru 

• Námitka – počty studentů a výše stipendia 
• Námitka k povinné přítomnosti studentů v prezenční formě na fakultě, zejména se 

týkala naplnění této doby smysluplnou činností; projednat se školiteli 
• Námitka týkající se odborných předmětů, které by měly mít vazbu na téma disertační 

práce; nelze akceptovat, student nestuduje téma disertační práce, ale obor 

 
II. Workshop pro školitele 
K diskusi: 

• Jednotlivé formy práce se studenty 
• Připomínky z ankety 
• Povinnosti školitele ke konkrétním předmětům 
• Termín??? 

 
III. Cizojazy čné studium 

• Informace z jednání na RMU, příprava univerzitního projektu na rozvoj Ph.D. studia 
• Výchozí materiál pro přípravu akreditace nového doktorského studijního programu se 
členěním na 3 obory (viz příloha) 

• Zapojení do celouniverzitního projektu 

 
Závěry: 

1. Připravit workshop školitelů ve smyslu uvedeném výše 
2. Pokračovat v přípravě akreditace nového DSP cestou zapojení do celouniverzitního 

projektu 
3. Navrhnout změnu předmětu Příprava DP – recenze 

 
V Brně dne 15. 10. 2015 
 
Zpracovala a předkládá: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. 



         Příloha k bodu III. zprávy 

 

Transitional Justice 

(doktorský studijní program) 

studijní obory „Transitional Jurisprudence“, „Compa rative Company, Foundation and 

Trust(-like) Law“ a „Intellectual Property Law“ 

 

Martin Škop 

Společné doktorské studijní obory (program) Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity (PrF MU) a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR (ÚSAP AV ČR) budou 
zaměřeny především na teoreticko a filosoficko právní analýzu právních systémů v období 
změny, či právních systémů na změnu reagujících. Touto zkušeností, která je v zemích střední 
a východní Evropy stále zřetelně přítomná lze oslovit nejen zájemce o plánované obory 
(program) zaměřené na teoretická studia, ale také zájemce ze zemí potýkajících se se změnou 
systému, či takovou změnu očekávající. Program je proto připravován také pro zahraniční 
studenty. I to je jeden z důvodů, proč bude výuka probíhat v anglickém jazyce. Proto je také 
nutné rozšířit podmínky pro přijetí o další studijní programy tak, aby to tohoto programu 
mohli být přijati nejen absolventi oboru právo, či podobného, ale také jiných, například 
sociálně vědných studií. 

Obsahové zaměření programu (oboru) – byť se věnuje transitnímu objektu – má 
perspektivní zaměřní, neboť ve všech plánovaných oborech neustále dochází ke změnám, 
které je potřeba toreticky uchopit. Vzhledem k tomu, že součástí oborů je i právní 
komparatistika, lze také usuzovat na šiřsí a perspektivní budoucí rozvoj.  

Celkově se variantně plánuje vytvoření jednoho studijního programu „Transitional 
Jurisprudence“, členěného na tři obory: „Transitional Jurisprudence“, „Comparative 
Company, Foundation and Trust(-like) Law“ a „Intellectual Property Law“. Případně tří 
nových studijních oborů (viz výše) začleněných do programu Teoretické právní vědy. 

Studijní program /případně obory/ jsou zaměřeny na nové trendy a vývoj práva, který 
lze demonstrovat na případu České republiky. Společné všem oborům (programu) je nejen 
teoretický pohled na právo, které se mění, ale také důraz na komparativní pohled na vědecké 
zkoumání transformace práva. 

Obor „Transitional Jurisprudence“ směřuje k hlubšímu teoretickoprávnímu 
pochopení změn, ke kterých v právu dochází, a to i s ohledem na měnící se globální charakter 
práva. Cílem oboru je klást důraz na měnící se právní diskurs, kritiku a právní argumentaci, 
při zohlednění poznatků jiných vědních disciplín. Je určen pro uchazeče zajímající se o 
základní normativní otázky, které obepínají právní praxi i právní teorii jak na národní, tak na 
nad-národní úrovni. Výhodou tohoto programu je možnost demonstrovat na příkladu České 
republiky změny, ke kterým dochází v právním sytému, a které provázely transformaci ČR od 
roku 1989. I z tohoto důvodu je zvoleno zaměření spíše na změnu či přechod (transitional) 
než na obvyklé globalizační aspekty. Na oboru by se měl podílet (pravděpodobně jako garant) 
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. za PrF MU a Mgr. Petr Agha, Ph.D. za ÚSP AV ČR. 

Cílem oboru „Comparative Company, Foundation and Trust(-like) Law“ je 
nabídnout postgraduálním studentům možnost studia se zvláštním zaměřením na mezinárodní 
rozměr práva korporačního, nadačního, jakož i trustového v nejširších souvislostech, a to 
především za pomoci srovnávacích vědeckých metod. Studenti budou mít možnost nejen 



získat odborné znalosti, ale i participovat na vědeckých projektech s mezinárodním prvkem, 
interakci se zahraničními odborníky z oboru apod. Také výhodou tohoto oboru je příklad ČR, 
ve které došlo k velmi rozsáhlé změně civilního práva. Na oboru by se měla podílet doc. 
JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (jako garant oboru) za Prf MU, doc. JUDr. Josef Kotásek, 
Ph.D. (PrF MU) a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP AV ČR). 

Obor „Intellectual Property Law “. Tento obor doposud na PrF (jakož i obory 
uvedené shora) vyučován není. Jeho cílem je nabídnout studentům komplexní pohled na 
právo duševního vlastnictví, s ohledem na měnící se technologie a vývoj nejen úpravy, ale 
také objektu duševního vlastnictví. Zohledněny tak budou nejen role nových technologií a 
nové způsoby vzniku autorských děl, ale také mezinárodní úprava. Současná autorská díla 
překračují hranice národních států a právo na to musí reagovat. Garantem oboru by měl být 
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (pokud se podaří habilitace). Za PrF MU se na oboru bude dále 
podílet doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. a za ÚSP AV ČR JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ředitel 
ÚSP AV ČR). 

Předpokládaný podíl ÚSP AVČR na společném doktorském studijním programu 
(oborech) je plánován v rozsahu cca 30-40%. ÚSP AV ČR jako vědecko–výzkumná instituce 
může poskytnout zázemí pro doktorandské studium, která má ambice nabídnout studentům 
hluboké porozumění v jimi zvolených oborech. Moderní věda vyžaduje interdisciplinární 
přístup jak k bádání, tak i ke studiu v doktorandském studijním programu. ÚSP AV ČR je 
partnerem, který je schopen doplňovat průběh doktorandského studia o důležité prvky, které 
budou mít výrazný dopad na průběh studia, stejně jako na jeho výstupy. Zejména se jedná o 
možnost prohloubení interdisciplinarity průběhu studia a jeho pevnější zakotvení 
v teoretických koncepcí, které jsou pro tento durh studia klíčové. Výhledově je rovněž 
předpokládán podíl Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Její podíl by měl být cca 20%.



 


