
Zápis č. 16/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 29. 4. 2019 

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: dr. Koukal, dr. Jurníková, doc.            
Sehnálek, doc. Šilhán, doc. Fryšták, doc. Radvan, předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek 

Hosté: koordinátoři pro přijímací řízení - Mgr. Klimusová, dr. Květoň, Mgr. Pavliňák 

29. 4. 2019 

Program: 

1. Nové TSP, PŘ pro AR 2020/2021 – prod.  Jurníková 

2. Návrh Opatření děkana „O hodnocení AZ v souvislosti s rozhodnutím o prodloužení             
pracovního poměru“ – prod. Koukal  

3. Návrh na změny v kurzech ÚPT od akademického roku 2019/2020 – prod. Jurníková 

4. Návrh na zařazení nového předmětu do studijního plánu -  prod. Jurníková  

5. Nový zkušební řád - děkan 

6. Zpráva o spolupráci s EsF na společném mezifakultním studijním programu – prod. Sehnálek 

7. Program spolupráce mezi BLC a MUNI LAW  - prod. Radvan 

  

1. Nové TSP, PŘ pro AR 2020/2021 – prod.  Jurníková 

1.1. Představení nových TSP (prod. Jurníková, hosté, ved. studijního oddělení PrF MU) 

Proděkanka Jurníková poskytla předem kolegiu zprávu „TSP v režimu vážení jednotlivých 

subtestů“. Na zasedání KD uvítala koordinátory MU pro přijímací řízení a uvedla potřebné 

informace k následné prezentaci představující novou podobu TSP – adaptivní test. Koordinátoři 

mimo jiné sdělili, že připravované adaptivní testy by se měly začít používat od listopadu 2021. 

Dále následovala diskuze ke stávající podobě TSP a možnosti vážení jednotlivých subtestů, a o              
možnostech kombinace TSP a oborových testů. 

Děkan poděkoval hostům za zpracování i komentář a sdělil, že se kolegium k této problematice               
vrátí na některém z dalších KD. 
 



 1.2. Přijímací řízení pro AR 2020/2021 – prod.  Jurníková 

Proděkanka Jurníková předložila a komentovala zprávu „Přijímací řízení pro akademický rok           
2020/2021. S ohledem na podmínky financování studií stanovených MŠMT, vnitřní pravidla MU            
a kapacitní možnosti fakulty, odsouhlasilo kolegium předpokládaný počet studentů, kteří budou           
přijati do prvního semestru akademického roku 2020/2021. 

Uvedený dokument bude předán prostřednictvím sekretariátu předsedovi na zasedání AS PrF           
MU, které se bude konat 13. 5. 2019. 

2. Návrh Opatření děkana „O hodnocení AZ v souvislosti s rozhodnutím o prodloužení             
pracovního poměru“ – prod. Koukal 

Proděkan Koukal předložil návrh Opatření děkana, který upravuje postup hodnocení          
akademických pracovníků PrF MU v souvislosti s rozhodováním zaměstnavatele o prodloužení           
pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Hodnocení zaměstnance bude probíhat ve           
dvou stupních, v prvním stupni na úrovni pracovišť (kateder a ústavů) fakulty, na nichž je               
zaměstnanec kmenově zařazen, a to sebehodnocením zaměstnance a následně hodnocením          
hodnotitele. Ve druhém stupni hodnocení bude probíhat na úrovni zpravidla tříčlenné hodnotící            
komise jmenované děkanem, která doporučí děkanovi postup při prodlužování pracovního          
poměru: 

-prodloužení pracovního poměru bez výběrového řízení, 

-prodloužení pracovního poměru na základě výběrového řízení, 

-neprodloužení pracovního poměru. 

Proděkan Koukal představil kritéria hodnocení a jednotný formulář, který je přílohou návrhu            
opatření. Opatření by mělo vstoupit v platnost od 2. května 2019. Proběhla diskuse o koncepci               
hodnocení a jeho jednotlivých součástech. Vznesen byl návrh na vypuštění procentuálního           
hodnocení z příslušných formulářů a ponechání pouze hodnocení slovního. Po vysvětlení a            
úpravách však navrhovatel na návrhu netrval. 

Závěr: Kolegium návrh opatření projednalo a doporučilo drobné úpravy. Po jejich zapracování            
doporučilo děkanovi  dokument  k podpisu.  

3. Návrh na změny v kursech ÚPT od akademického roku 2019/2020 – prod. Jurníková,              
doc. Polčák 

Proděkanka Jurníková předložila návrh docenta Polčáka na změny v níže uvedených kursech, a             
to včetně odůvodnění, zajišťovaných Ústavem práva a technologií. 

-       MVV02K Summer School of ICT Law 

-       MVV1568K Law of Domain Names 



-       MVV2668K Evropské a mezinárodní PIS 

-       MVV57912K České PIS 

-       MVV57911K IT v právní praxi 

-       MP221K Právní informatika 

-       MVV80K Právo specifické produkce 

-       MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií – soukromé 

-       MV846K Právo informačních a komunikačních technologií – veřejné 

Závěr: Kolegium návrhy změn v kursech odsouhlasilo. 

4. Návrh na zařazení nového předmětu do studijního plánu - prod. Jurníková Proděkanka             
Jurníková předložila návrh na zařazení nového předmětu „Spotřebitelský moot court“ do           
studijního plánu. 

Závěr: Kolegium nezařadilo navrhovaný moot court do studijního plánu. V případě jeho            
realizace na fakultě bude organizačně podpořen – poskytnutí místností, techniky apod.  

5. Nový Zkušební řád  MU k připomínkám – děkan 

Děkan předal všem proděkanům k připomínkování návrh nového Zkušebního řádu MU. 

Závěr: Kolegium souhlasí s tím, že jednotliví proděkani zašlou připomínky přímo v rámci             
běžícího připomínkového řízení. 

6. Zpráva o spolupráci s ESF na společném mezifakultním studijním programu – prod. 
Sehnálek 

Proděkan Sehnálek podal zprávu o aktuálním stavu spolupráce s ESF. Informoval o jednáních             
ve věci mezifakultního studijního programu ESF/PrF s poměrem účasti naší fakulty 60/40            
procent. V diskuzi k této problematice se vedení vyjádřilo, že projekt je pro PrF zajímavý a bylo                 
by vhodné dohodnout memorandum o spolupráci mezi oběma fakultami, kde by byly zakotveny             
všechny důležité body spolupráce. Proděkan Sehnálek přislíbil dohodnout jednání se          
zástupcem druhé strany doc. Špalkem a zároveň také projednat možnosti zapojení fakulty s             
vedoucí Katedry správní vědy a správního práva doc. Skulovou.  

7. Program spolupráce mezi BLC a MUNI LAW  - prod. Radvan 

Proděkan Radvan informoval, že aktuální smlouva o spolupráci je platná do konce            
akademického roku 2018/2019. Uvedl, že přes všechny propagační a další komunikační snahy            
je každý rok zaznamenán pokles zájmu ze strany studentů o tuto nabídku. Aktuální počet              
účastníků programu je 8,  dle současné smlouvy by se mělo jednat o min. počet 30. 



Závěr: Kolegium po diskusi a hlasování doporučilo děkanovi ve spolupráci nepokračovat a            
neuzavřít dodatek ke smlouvě. 

8. Různé 

8.1. Děkan 

8.1.1. Požádal proděkana Fryštáka o provedení celkové revize Opatření děkana č. 12/2018            
„Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti.“  

8.1.2. Předal pozvánku na 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol, konané v             
Brně, v kině Scala, ve dnech 16. - 17. 5. 2019. 

8.2. Tajemnice 

Sdělila, že provedla dohodlé úpravy v Organizačním řádu a přislíbila předat dokument k širšímu              
připomínkování, a to s termínem do 20/5/19.  

8.3. Proděkan Sehnálek 

Informoval kolegium v návaznosti na bod č. 3, viz zápis č. 15 ze dne 15. 4. 2019, týkající se                   
předmětů v gesci CDV. Sdělil, že oslovil všechny vedoucí kateder. Souhrnnou zprávu podá na              
příštím zasedání KD. 

8.4. Proděkan Radvan 

Požádal o schválení doplněného seznamu VIP pro Munifest 2019 o bývalé děkany, emeritní             
profesory a  děkany všech právnických fakult z ČR. 

Závěr: Kolegium návrh na doplnění seznamu odsouhlasilo. 

8.5. Proděkanka Jurníková 

Kolegium projednalo žádost vedoucí Katedry správní vědy a správního práva o prodloužení            
odkladu schváleného navýšení rozsahu výuky na 2/2 u povinného předmětu MP701Z a Zk             
Správní právo procesní v magisterském studiu, a to do příštího roku (podzim 2020). 

Závěr: Kolegium návrh schválilo. 

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 

 


		2019-05-16T11:53:03+0200




