
1 

 

Zápis č. 12/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 3. 2019 
                                                                                      MU-IS/72214/2019/901253/PrF   

 
Přítomni: 
děkanka: doc. Selucká, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Kotásek, prof. 
Kalvodová, dr. Jurníková, doc. Radvan, prod. Svatoň, prod. Škop. 
 
Omluveni: dr. Vyhnánek 
Host: doc. Šilhán 
 
4. 3. 2019 
Program: 

1. Kontrola úkolů 
2. Schválený ediční plán – prod. Kotásek 
3. Hodnocení VaV – aktuální stav – prod. Kotásek 
4. DSP – příprava akreditace  – prod. Kalvodová 
5. Uznávání zahraničního vzdělání – prod. Škop (přesun ze 4/2/19) 
6. Různé 

 

 

1. Kontrola úkolů 
 
1.1. 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 
Proděkan Škop připravil k diskuzi další návrh dokumentu. Kolegium schválilo drobné 
úpravy a proděkan Škop byl požádán o zapracování do návrhu. Tato verze návrhu 
bude předložena vedoucím kateder/ústavů na zítřejší PVK. 
Závěr: Úkol trvá, upravená verze bude předložena na kolegiu 18. 3. 2019. 
 
1.2. Nové webové stránky - prod. Radvan 
Proděkan Radvan sdělil, že nový web PrF byl dnešního dne spuštěn. Vedení fakulty 
poděkovalo celému týmu za dlouhodobou práci  na tomto projektu, především pak Mgr. 
Sloupenské a Mgr. Douškovi.  
Závěr: Úkol splněn, příště bude vypuštěno. 
 
1.3. Zpracování a předložení předběžných návrhů programů maior a minor – 
děkanka 
Doc. Šilhán členům kolegia předem poskytl pracovní poznámky k přípravě nového 
bakalářského programu „Právo pro podnikání“. 
Stávající vedení děkuje za zpracování návrhu a vyjádřilo projektu podporu. K dalšímu 
postupu se vyjádří již vedení nové. 
Závěr: Úkol trvá, tématu se bude věnovat nové vedení na svém prvním dubnovém KD. 
 
1.4. Jednání s ostatními proděkany právnických fakult v ČR – prod. Kotásek 
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 18. 3. 2019. 
 
1.5. Stav diskusí o změnách ve studijních programech – prod. Škop, prod. 
Jurníková  
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Proděkanka Kalvodová informovala vedení, že diskuse o změnách nadále probíhá, 
bude jmenována pracovní skupina. 
Závěr: Úkol trvá, termín zprávy na KD 18. 3. 2019. 
 
1.6. 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. 
 
1.7. Převod studentů do nově akreditovaných studijních programů – prod. 
Jurníková 
Proděkanka Jurníková podala informaci k postupu převodu studentů do nově 
akreditovaných studijních programů. Z dvou možných forem – převod všech studentů 
do nových programů a zachování souběhu jak stávajících, tak nových studijních 
programů – preferuje stávající vedení souběžnou realizaci všech programů a 
nepřevádění studentů stávající akreditace do nové. Profesorka Kalvodová zůstává na 
pozici garanta oboru Právo. 
Závěr: Úkol trvá, kolegium se k tématu vrátí na dalším KD. 
 
1.8. Komplexní revize směrnice 7/2012 bude předložena kolegiu do 31/5/2019, 
prod. Škop, prod. Jurníková 
Závěr: Úkol trvá 
 
2. Schválený ediční plán – prod. Kotásek,  
Úkol splněn viz zápis z KD č. 9/2018-2019, ad 4, bod Různé. 
 
3. Hodnocení VaV – aktuální stav – prod. Kotásek 
Proděkan Kotásek podal krátkou zprávu k aktuálnímu stavu a sdělil, že nové podklady 
pro hodnocení nadále nejsou. Aktuálně probíhá vkládání publikací do systému. 
Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
 
4. DSP – příprava akreditace  – prod. Kalvodová 
Proděkanka Kalvodová informovala, že příprava akreditace DSP probíhá dle 
stanoveného harmonogramu. 
Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
 
5. Uznávání zahraničního vzdělání – prod. Škop (přesun ze 4/2/19) 
Proděkan Škop podal stručnou zprávu k tomuto bodu. Sdělil, že uznávání probíhá 
stejně jako v loňském roce a podotkl také, že  se projevil výrazný pokles uznání.  
Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. 
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6. Různé 
 
6.1. Děkanka 
 
6.1.1.  
Informovala, že na březnové zasedání AS PrF MU budou  prostřednictvím sekretariátu 
zaslány následující materiály: 
- Návrh na odvolání proděkanů k 31/3/19 
- Návrh na jmenování nových proděkanů k 1/4/19 
- Návrh na jmenování nového člena disciplinární komise 
- K diskusi stran návrhu změn Statutu PrF MU 
Závěr: Kolegium odsouhlasilo bez připomínek.  
 
6.1.2.  
Poskytla informaci a pozvánku na  kongres autorského práva ALAI 2019, včetně 
nabídky partnerství. 
Kolegium informaci projednalo a shodlo se na možnosti partnerství bez finanční 
podpory a podpoře formou vydání sborníku v pdf v open-access. 
 
6.1.3.  
Informovala o pilotním návrhu projektu „Stárnoucí česká společnost 4.0.“. Stanovisko 
k účasti v projektu a způsob participace již  bude řešit nové vedení. Vyjádření  
prorektorovi Barešovi sdělí proděkan Škop.  
 
6.1.4.  
Předložila výzvu RMU k nominaci na ocenění vynikajícího pedagoga. Děkanka 
k dnešnímu dni žádné fakultní návrhy neobdržela. Kolegium se shodlo podpořit 
studentskou anketu, ve které se stala vítězkou Mgr. Nelly Springinsfeldová. Nominační 
formulář za PrF bude odeslán na RMU prostřednictvím sekretariátu ještě dnes. 
 
6.1.5.  
Předložila návrh na změny PVP ve studijním plánu u předmětu MVD007K, Rozvod, 
majetek, děti a předmětu MVD031K European Court of Human Rights and Family Law, 
vyučující Mgr. Kornel. Návrh uvádí převedení předmětu na KObčP. 
Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo. 
 
6.1.6. 
Předložila nominaci uchazeče Mgr. V. Stavinohy na dvousemestrové studium LL.M. 
na University of California, Hastings College of the Law. Studium bude realizované na 
základě smlouvy mezi MU a UC. 
Závěr: Kolegium souhlasí s nominací uchazeče. 
 
6.1.7. 
Předložila žádost prof. Bejčka o doschválení externího spolupracovníka KOP Dr. D. 
Rause, a to pro potřeby výuky předmětu OP III. 
Závěr: Kolegium  žádost odsouhlasilo. 
 
6.1.8. 
Pozvala přítomné na zítřejší PVK a představila plánované body k projednání. 
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6.2.Tajemnice 
 
6.2.1. 
Představila 2 dokumenty, které budou předloženy na březnovém zasedání AS PrF MU, 
a to Rozpočet Právnické fakulty MU pro rok 2019 a Zprávu o hospodaření Právnické 
fakulty MU za rok 2018. Oba dokumenty opatřila stručným komentářem. 
 
6.2.2. 
Informovala o rekonstrukci učeben, která bude zahájena v září t. r. Se stavebními 
úpravami bude mimo jiné souviset zvýšená prašnost a hluk v prostorách fakulty.  
Z tohoto důvodu bude nezbytné některé akce přesunout do náhradních prostor mimo 
fakultu. Nabídla pomoc při řešení vzniklých požadavků. Konec rekonstrukce učeben je 
plánován na září 2020.  
 
6.2.3. 
Upravila stanovisko ke zprávě z RMU, týkající se zapojení do připravovaného 
strategického projektu k vzdělávání zaměstnanců jak akademických, tak pracovníků 
studijních a personálních oddělení v soft skills. Nově se k zapojení do projektu zavázali  
4 neakademičtí pracovníci z naší fakulty. 
Tajemnice sdělí toto stanovisko kvestorce MU. 
 
6.3. Proděkan Škop 
 
6.3.1. 
Předložil kolegiu Návrh opatření děkana PrF  MU „Stipendijní program na podporu 
studentů studujících doktorský studijní program v cizím jazyce“. Kolegium návrh 
projednalo a po zapracování předloží proděkan Škop konečnou verzi děkance 
k podpisu. Kolegium také doporučilo přeložit nové opatření do AJ. 
 
6.3.2. 
Předložil vzor pracovní verze Dílčí dohody o spolupráci při uskutečňování DSP mezi 
PrF MU a Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. 
Závěr: Děkanka pověřila tajemnici prostudováním materiálu a diskuzí s proděkanem 
Škopem. Na konečném rozhodnutí se dohodnou společně s děkankou. 
 
 
6.4. Proděkanka Jurníková 
 
6.4.1. 
Předložila aktuální informaci k počtu podaných přihlášek do jednotlivých programů na 
PrF. Počty přihlášených přislíbila poskytnout i jednotlivým garantům oborů. 
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6.5. Proděkanka Kalvodová 
 
6.5.1. 
Předložila na kolegiu žádost senátora Solaka ve věci CERPEK, týkající se možnosti 
účasti 3 studentů v kurzu, kurzovné zde bude činit 12,5 tis. za studenta. 
Závěr: Kolegium souhlasí s formou stipendia vyplacenou po absolvování celého kurzu. 
 
 
Schválila: doc. Selucká 
Zpracovala: ing. Hrušková 
 
 
 
 


