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Zápis č. 11/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 18. 2. 2019 
                                                                                       MU-IS/56693/2019/885586/PrF                                                                                         
 
Přítomni: 
děkanka: doc. Selucká, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Kotásek, prof. 
Kalvodová, dr. Jurníková, doc. Radvan, doc. Svatoň, doc. Škop, předseda AS PrF  dr. 
Vyhnánek 
 
 
18. 2. 2019 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Evaluační rozhovory – závěrečná příprava– všichni proděkani 
3. 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 
Proděkan Radvan informoval, že v rámci testovacího provozu obdržel zpětné vazby a 
nyní se zapracovávají připomínky. Web bude spuštěn 4. 3. 2019. 
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD dne 4. 3. 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. 
 
-Stav diskusí o změnách ve studijních programech – prod. Škop, prod. Jurníková  
Proděkanka Kalvodová informovala, že se jedná o novém garantovi magisterského 
studijního programu a v návaznosti na to bude ustavena komise.  
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 4. 3. 2019. 
 
-Diskuse ke koncepci a organizaci výuky pracovního práva a práva sociálního 
zabezpečení – děkanka 
Děkanka sdělila, že po dohodě s nově nastupujícím děkanem bylo vyhlášeno otevřené 
výběrové řízení na pozici docenta spojené s vedením katedry. 
Závěr: Úkol trvá, termín dílčí zprávy na KD 18. 3. 2019. 
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-Převod studentů do nově akreditovaných studijních programů – prod. 
Jurníková 
Proděkanka Jurníková informovala o jednání v této věci na RMU, kterého se bude 
osobně účastnit, a to před evaluační schůzkou 18. 2. 2019. Zmínila, že se otevírá 
možnost zachovat stávající stav. Podrobnější zprávu z tohoto jednání podá na dalším 
KD. 
Závěr: Úkol trvá, kolegium se k tématu vrátí na dalším KD. 
 
-Komplexní revize směrnice 7/2012 bude předložena kolegiu do 31/5/2019, prod. 
Škop, prod. Jurníková 
Závěr: Úkol trvá 
 
Ad 2. 
Evaluační rozhovory – závěrečná příprava – všichni proděkani 
Děkanka poděkovala za dodané podklady a otevřela diskuzi k prezentaci, kterou od ní 
předem obdrželi všichni proděkani elektronicky. Několik drobných návrhů na úpravy 
zapracovala a finální verzi prezentace  přislíbila zaslat před evaluační schůzkou všem 
členům kolegia. 
 
 Ad 3. 
 Různé 
Děkanka 
-Podala zprávu ze zasedání VR MU ze dne 5/2/19, na kterém VR udělila PrF MU  
souhlas s možností předkládat habilitační práce v českém jazyce pro všechny 
požadované obory, tj. Dějiny státu a práva, Občanské právo, Obchodní právo, 
Pracovní právo a sociální zabezpečení, Teorie práva, Trestní právo, Ústavní právo a 
státověda, Správní právo a právo životního prostředí. 
Závěr: Kolegium bere informaci na vědomí. 
 
-Předložila žádost proděkanky Kalvodové na dodatečné schválení externisty MUDr. 
Jiřího Pokory, a to jako náhradu za Dr. Zapletalovou, pro výuku  předmětu Základy 
soudní psychologie a soudní psychiatrie. 
Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo. 
 
-Předložila žádost o finanční podporu pro Noc práva ve výši 16 tis. Kč, zaslanou 
prezidentem spolku Nugis Finem  panem J. Gealfow. 
Závěr: Kolegium poskytnutí finanční částky ve výši 16 tis. Kč nedoporučilo.  
 
-Předložila k diskusi Pokyn č.  5/2019 „Kritéria a podmínky přidělení mimořádné 
odměny akademickým pracovníkům v roce 2019“.  
Závěr: Kolegium doporučilo děkance předložený pokyn č. 5/2019 k podpisu. 
 
Proděkan Škop  
-Seznámil kolegium s obdrženým návrhem na mezinárodní spolupráci při tvorbě 
překladatelského slovníku právních pojmů. Druhá strana projevila zájem o naše 
akademické pracovníky, případně týmy, kteří by prováděli kontrolu slov a textu. 
Odměnou pro fakultu by byl časově neomezený přístup do slovníku.  
Závěr: Kolegium spolupráci podpořilo. 
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-Předložil návrh na aktualizaci předmětu NV104K Informace ve finanční správě, 
jakožto výstup projektu MUNI/FR/0887/2017 – Informace ve finanční správě. Jedná se 
o zvýšení rozsahu výuky s plánovaným termínem výuky od 2/2019. 
Závěr: Kolegium návrh na aktualizaci předmětu NV104K doporučilo. 
 
Tajemnice 
-Vyzvala vedení o vyjádření ke zprávě, kterou zasílala členům kolegia v minulém 
týdnu. Zpráva upozorňovala na výzvu kvestorky na zapojení do připravovaného 
strategického projektu, který se týká vzdělávání zaměstnanců jak akademických, tak 
pracovníků studijních a personálních oddělení v soft skills. Fakulta se má zavázat 
k vyslání stanoveného počtu pracovníků do vzdělávacích aktivit s převzetím sankcí za 
případné nedodržení počtu účastníků za fakultu.   
Závěr: Kolegium zvážilo všechna možná rizika a shodlo se, že se projektu nezúčastní. 
Tajemnice sdělí toto stanovisko kvestorce MU. 
 
 
 
Schválila: doc. Selucká 
Zpracovala: ing. Hrušková 
 
 
 


