
Zápis č. 19/2018-2019 ze zasedání kolegia děkana dne 17. 6. 2019 

Přítomni: 

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

Omluveni: dr. Jurníková, dr. Koukal 

 

17. 6. 2019 

Program: 

1.    Informace z porady rektora – děkan 

2.    Uznávání kvalifikace – prod. Sehnálek 

3.    VYJU - hodnocení SZZk – prod. Sehnálek 

4.    Schválení externích učitelů – děkan 

5.    Přijímací řízení DSP– prod. Šilhán 

6.    Různé  

  

1. Informace z porady rektora - děkan 

Děkan předal informace z porady rektora ze dne 11/6/2019. Zmínil mimo jiné tyto důležité body: 

-výsledky jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol a České            
konference rektorů, 

-příprava celouniverzitního operačního programu „J. A. Komenský“, 

-zapojení fakulty do celouniverzitního strategického projektu „Zdraví a stárnutí společnosti, 

-studijní neúspěšnost - Poradenské centrum MU, 

-CERPEK – nové aktivity, 

-program oslav MUNI100, 

-HR Award. 

  



2. Uznávání kvalifikace – prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek informoval o 7 žádostech obdržených na uznání kvalifikace (nostrifikace).           
Sdělil, že všechny žádosti, které k dnešnímu dni obdržel, přezkoumal a musel zamítnout z              
důvodu nesplnění podmínek. 

3. VYJU - hodnocení SZZk – prod. Sehnálek 

Proděkan Sehnálek podal členům kolegia zprávu o SZZk bakalářského studijního programu           
Vyšší justiční úředník. Uvedl, že z počtu 20-ti studentů celkem 17 nesplnilo diplomové úkoly a               
neuspělo. V této souvislosti studenti podali žádost o revizi SZZk. Studenti mimo jiné vytkli              
vyučujícím nedostatečnou přípravu ke SZZk a absenci průběžné zpětné vazby v praktických            
úkolech. 

Proděkan uvedl, že celou situaci detailně prověřil a sdělil, že požadavek na revizi SZZk není               
důvodný, diplomové úkoly byly ohodnoceny správně v závislosti na kvalitě jejich zpracování.            
Vzhledem k tomu, že neuspěli i studenti s velmi dobrými průběžnými studijními výsledky, je              
nezbytné zavést opatření a uvedl: 

- 20. 6. proběhne mimořádná konzultace neúspěšných studentů s garanty programu           
doc. Lavickým a dr. Dobrovolnou. 

- Garant programu bude vyzván, aby plnil svoje povinnosti garanta, zajistil nápravu a             
provedl kontrolu garantů předmětů. 

- Bude provedena revize zdrojů pro výuku (povinné literatury), zda jsou adekvátní a             
odpovídají požadavkům, které jsou následně na studenty při plnění diplomového          
úkolu kladeny. 

-       Bude uloženo posílit elektronické osnovy. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí. Pověřuje proděkana Sehnálka provedením          
nezbytných opatření vedoucích k nápravě vzniklé situace. Informace o provedených opatřeních           
bude podána na dalším kolegiu.  

4. Schválení externích učitelů – děkan 

Děkan předložil žádosti vedoucích kateder/ústavů na schválení externích učitelů pro podzimní           
semestr. Zopakoval, že zajištění výuky s využitím externích učitelů je možné jen tehdy, pokud              
nabízí studentům něco navíc, tzn. co fakulta sama profesně nepokryje nebo pokud externí             
učitelé suplují nedostatek pedagogů na některých katedrách/ústavech. Přednostně je třeba          
zajistit výuku z vlastních personálních zdrojů katedry/ústavu. 

Závěr: Kolegium projednalo předložené žádosti a doporučilo je děkanovi ke schválení. 

  



5. Přijímací řízení DSP – prod. Šilhán 

Proděkan Šilhán předložil k projednání materiál „Doktorský studijní program – přijímací řízení            
2019/2020“. Uvedl, že proběhly uzávěrky pro podání přihlášek u všech nabízených oborů a             
programů a sdělil, že přijímací zkoušky proběhnou v průběhu června. Výsledky přijímacích            
zkoušek do DSP Teoretické právní vědy projedná Oborová rada dne 25. 6. 2019. Vzhledem k               
tomu, že některé programy zůstaly neobsazeny nebo mají málo zájemců, navrhl vyhlášení            
dalšího termínu pro podávání přihlášek. 

Dále proděkan Šilhán informoval o vytvoření nového předmětu „mezioborové konzultace“, jehož           
bude garantem. Z diskuse vyplynulo, že kreditová hodnota bude 1 ECTS. 

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí a souhlasí s vyhlášením dalšího termínu pro podávání              
přihlášek.  

6. Různé 

6.1. Děkan 

6.1.1. Předložil následující plán termínů zasedání kolegia děkana v podzimním semestru AR            
2019/2020: 

23/9, 7/10, 21/10 (zač. v 15 hodin), 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1, 27/1, 10/2, 24/2. 

Podrobný program jednotlivých zasedání KD bude schválen na prvním zářijovém zasedání. 

6.1.2. Sdělil, že PVK se v září t. r. konat nebude, přesný říjnový termín bude stanoven 23/9 na                  
zasedání KD a pozvánka bude zaslána všem vedoucím kateder/ústavů emailem ze sekretariátu            
děkana. 

6.1.3. Uvedl termíny setkání děkana s akademickou obcí, a to 23/9/2019 a 27/1/2020. Obě              
setkání se uskuteční v Aule Právnické fakulty MU od 14 hodin. 

6.1.4. Děkan poděkoval proděkanu Radvanovi a celému fakultnímu týmu, jmenovitě Mgr.           
Kledusové, Mgr. Sloupenské, p. Jaškové a Mgr. Havlíkovi, jako organizátorům fakultních oslav,            
které vyvrcholily 15/6/2019 na fakultě a následně na BVV. Všem poděkoval za skvěle             
odvedenou práci. Děkan proběhlé akce označil za velmi zdařilé. Zároveň vyzdvihl organizační            
počin dr. J. Balaštíka, který zajišťoval setkání absolventů (absolventský ročník 1974) den            
předem na PrF MU.  

6.1.5. Informoval, že proběhne setkání s garanty studijních programů ohledně zařazování témat            
bakalářských prací a nastavení standardů u diplomových prací. Termín bude stanoven.  

6.2. Proděkan Fryšták  

6.2.1. Proděkan Fryšták podal zprávu k přípravě fakultní sebehodnotící zprávy z oblasti vědy a              
výzkumu podle metodiky M17+, která má být vyhotovena do konce března 2020. Ve vztahu k               



tomuto hodnocení nebyly doposud ze strany RMU zpracovány žádné podkladové materiály           
(“tzv. kuchařka”), přičemž nejpodstatnější je to, co by se v rámci jednotlivých fakult mělo              
hodnotit, aby bylo přihlédnuto ke specifikům přírodovědných, lékařských a humanitních oborů.           
Uvedené bylo přislíbeno nejdříve na podzim 2019, přičemž lhůta pro vypracování sebehodnotící            
zprávy se nikterak nebude měnit, jelikož na tuto jsou navázány další kroky. 

6.2.2. V souvislosti se změnou hodnocení VaV byla otevřena diskuze k odborným časopisům,             
které jsou pro obor právo považovány za stěžejní. Děkan požádal proděkana Fryštáka o zaslání              
emailu všem vedoucím i vyučujícím s požadavkem, aby každá katedra/ústav vytvořila seznam            
časopisů (mimo impactované časopisy a časopisy zařazené v databázi Scopus) ve svém oboru             
ve dvou kategoriích - excelentní/výborné časopisy pro daný obor práva a dobré časopisy pro              
daný obor práva. Výsledný seznam budou korigovat vedoucí kateder. Termínově děkan požádal            
o sestavení prvního seznamu časopisů do 15/7/19. Uvedený seznam bude projednán s dalšími             
právnickými fakultami a využit pro lobování v rámci hodnocení právních věd jak na univerzitní,              
tak na národní úrovni. Seznam bude představen v září na avizovaném zasedání akademické             
obce. 

6.3. Proděkan Šilhán 

Proděkan informoval o přípravě opatření pro následující ročník specifického výzkumu. V           
letošním roce proběhnou parametrické úpravy pravidel, v následujícím roce budou          
přizpůsobena novým pravidlům hodnocení VaV a preferencím fakulty v této oblasti. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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