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Zápis č. 10/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 2. 2019 
                                                                                        MU-IS/31429/2019/860132/PrF 

 
Přítomni: 
děkanka: doc. Selucká, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Kotásek, prof. 
Kalvodová, dr. Jurníková, doc. Radvan, prod. Svatoň, předseda AS PrF MU dr. 
Vyhnánek. 
 
 
Omluveni: prod. Škop 
 
4. 2. 2019 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Evaluační rozhovory – příprava podkladů – všichni proděkani 
3. Převod studentů do nově akreditovaných studijních programů – prod. Jurníková 
4. Různé 

 
 

Ad 1. 
Kontrola úkolů 
-Harmonogram prací návrhu změn směrnice děkana č. 4/2013, o citacích 
dokumentů užívaných v pracích podávaných na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity – předložení návrhu - prod. Škop 
Závěr: Úkol trvá, upravená verze bude předložena na kolegiu 4. 3. 2019. 
 
-Nové webové stránky - prod. Radvan 
Tajemnice doplnila, že nadále probíhá testovací provoz a  spuštění nových webových 
stránek se plánuje od 1/3/19, po ukončení podávání přihlášek ke studiu.  
Závěr: Úkol trvá, termín dílčí zprávy na KD dne 18. 2. 2019.  
 
-Zpracování a předložení předběžných návrhů programů maior a minor – 
děkanka 
Závěr: Úkol trvá, tématu se bude věnovat první březnové KD za účasti doc. Šilhána. 
 
-Jednání s ostatními proděkany právnických fakult v ČR – prod. Kotásek 
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 18. 3. 2019. 
 
-Návrh směrnice děkana „O vyhlášení statutu ceny děkana za vynikající 
vědeckou publikaci“ - prod. Kotásek 
Závěr: Úkol vypuštěn. 
 
-Stav diskusí o změnách ve studijních programech – prod. Škop, prod. Jurníková  
Proděkanka Kalvodová informovala, že se připravuje ustanovení komise, která připraví 
podklady k této tématice. 
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 18. 2. 2019. 
 
-Diskuse ke koncepci a organizaci výuky pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení  
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 18. 2. 2019. 
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Ad 2. 
Evaluační rozhovory – příprava podkladů – všichni proděkani 

Děkanka poděkovala všem členům kolegia za dodané podklady ve sjednaném termínu 
a přislíbila zpracování prezentace. Ta bude předmětem diskuze na dalším kolegiu. 
Závěr: Úkol trvá, děkanka předloží prezentaci na KD dne 18. 2. 2019. 
 
Ad 3.   
Převod studentů do nově akreditovaných studijních programů – prod. Jurníková 
V diskuzi se hovořilo o  možnostech pro převod studentů ze stávajících studijních 
programů (všech typů) do nově akreditovaných programů. Do úvahy připadají 
možnosti: 

- dostudování studentů v stávajícím programu, 
- hromadný převod studentů do nově akreditovaných programů za využití 

nástrojů v ISu s ukončením programů rozhodnutím vědecké rady ke 
stanovenému termínu. 

Kolegium zatím nemá dostatek informací, očekávají se další pokyny z RMU. Diskuse 
na toto téma bude pokračovat na následujícím kolegiu. 
Současně se kolegium zabývalo zrušením dvojího ukončování předmětů (Z + Zk), 
které se má implementovat do nově akreditovaných studijních programů buď od 1. 9. 
2019 nebo od 1. 9. 2020. Kolegium se shodlo, že je nezbytné řádně vysvětlit studentům 
i vyučujícím, jak bude systém fungovat, jaká bude výše kreditů apod. Proděkanka 
Jurníková společně s vedoucím studijního oddělení budou na toto téma absolvovat 
schůzku s prorektorem pro studijní záležitosti. Podají informaci na březnovém kolegiu. 
Závěr: Úkol trvá, kolegium problematiku rozdiskutovalo s tím, že se k tématu vrátí na 
dalším KD. 
 
 Ad 4. 
 Různé 
 
Děkanka 
-Sdělila k žádosti dr. Haply, týkající se zařazení nového předmětu „Encyklopedická 
práce“, že doposud nebyly předloženy požadované informace a návrh se z tohoto 
důvodu nedoporučuje. 
Závěr: Kolegium návrh nedoporučilo. 
 
-Předložila žádost prof. Bejčka o schválení externího spolupracovníka KOP Mgr. 
Kamila Nejezchleba pro potřeby výuky v předmětu Legal Protection of Competition.  
Závěr: Kolegium žádost doporučilo ke schválení. 
 
-Předložila nominaci na Cenu rektora MU v kategorii: Cena pro vynikající studenty DSP 
MU. 
Závěr: Kolegium nominaci doporučilo a vzhledem k blížícímu se uplynutí termínu pro 
předložení nominace, děkanka požádala o okamžité zaslání na RMU prostřednictvím 
sekretariátu. 
 
-Předložila kolegiu žádost na PVP „Postavení a ochrana nezletilých v pracovním 
právu“ z Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení. 
 Závěr: Kolegium žádost doporučilo ke schválení. 
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-Předložila návrh doc. Křepelky na zařazení nového předmětu do studijního plánu 
s názvem předmětu „České a evropské zdravotnické právo – prohloubení“. 
Závěr: Kolegium žádost doporučilo ke schválení. 
 
-Předložila návrh prod. Jurníkové na změnu úředních hodin studijního oddělení. 
Původní podnět vychází ze strany studentských senátorů, vzhledem k sjednocenému 
rozvrhu a absenci obědové přestávky. Úřední hodiny budou nově zahrnovat 2 
přestávky.  
 
Závěr: Kolegium odsouhlasilo nové úřední hodiny studijního oddělení s účinností od 
11/2/2019. 
Úřední hodiny studijního oddělení od 11/2/2019 
Pondělí až pátek : 9:30 – 10:30 hodin, 
                              12:00 – 14:00 hodin. 
 
-Předložila podnět prof. Bejčka k vypisování témat diplomových prací.  
Závěr: Kolegium podnět projednalo a bude pokračovat v další diskuzi. Případné 
změny by byly provedeny až při  dalším zapisování DP. 
 
-Seznámila kolegium s pozvánkou na Reprezentační ples  PF UP v Olomouci, který 
se bude konat 1. března 2019. Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti se nemůže 
osobně ani zástupce účastnit a požádala o zaslání zdvořilé omluvy. 
 
Proděkanka Jurníková 
-Informovala o současném systému sdělování výsledků přijímacího řízení a návrhu na 
sjednocení zasílání, a to v obou případech pouze elektronicky. 
Nyní jsou výsledky „přijat“ zasílány elektronicky, výsledky „nepřijat“ jsou zasílány 
v obálce poštou. 
Závěr: Kolegium zaujalo jednoznačné stanovisko, že PrF bude při rozesílání sdělení 
o přijetí/nepřijetí postupovat jako dosud, a to v souladu se zákonem. 
 
Tajemnice 
-Předložila návrh Opatření děkana „Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro 
akademický rok 2019/2020. 
Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkance k podpisu. 
 
-Informovala o úpravě směrnice č. 7/2012, „O studiu v Bc. a Mgr. studijních 
programech“ viz zápis z minulého kolegia, a to z důvodu  zavedení nové  šablony pro 
závěrečné práce, včetně aktualizace směrnice v novém vizuálním stylu fakulty.  
Proděkanka Jurníková, přislíbila, že společně s proděkanem Škopem zmíněnou 
směrnici zaktualizují i dle novelizace Zkušebního řádu MU. Tato komplexní revize 
směrnice bude předložena do 31/5/2019. 
Závěr: Komplexní revize směrnice 7/2012 bude předložena kolegiu do 31/5/2019. 
 
-Předložila návrh Opatření děkanky „O zastupování“. 
Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkance k podpisu. 
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-Sdělila, že každý zaměstnanec fakulty obdrží k 100. výročí založení MU pamětní 
plaketu, která bude připravena k vyzvednutí na sekretariátě děkana.  Informační email 
zašle všem zaměstnancům děkanka PrF MU. 
 
Proděkanka Kalvodová 
-Požádala proděkana Radvana o zástup na promocích dne 25/3/2019 ve 12.30 hodin. 
Závěr: Proděkan Radvan svou účast jako promotor přislíbil.   
 
Dr. Vyhnánek 
 -Informoval k dnešnímu programu jednání AS PrF MU. Navrhl přesunutí bodu, týkající 
se nové koncepce Katedry teorie práva, a to hned na další zasedání, nejlépe za účasti 
proděkana Škopa a profesora Večeři, vedoucího katedry. 
 
Proděkan Kotásek 
-Informoval o zasedání VR MU dne 5/2/2019 týkající se schvalování vyjímek na 
habilitační práce v AJ. Připomněl také, že se zasedání  budou účastnit garanti oborů. 
 
   
 
 
Schválila: doc. Selucká 
Zpracovala: ing. Hrušková 
 
 
 


