
Zápis č. 3/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 21. 10. 2019 

Přítomni: 

děkan: doc. Škop, tajemnice: ing. Přikrylová, proděkani: doc. Sehnálek, doc. Šilhán,  

dr. Jurníková, doc. Fryšták, předseda AS PrF MU: dr. Vyhnánek 

Omluveni:  

prod. Radvan, prod. Koukal 

21. 10. 2019 

Program:  

1.  Indikátory rozpočtu – kolegium 

2.  Návrh na změny ve výuce občanského práva - kolegium 

3. Návrhy na dodatečné schválení externích učitelů pro podzimní semestr AR           
2019/2020 – kolegium 

4. Podmínky přijetí k navazujícímu magisterskému, magisterskému a bakalářskému         
studiu na PrF MU pro AR 2020/2021 – prod. Jurníková 

1. Indikátory rozpočtu – kolegium 

Proděkan Šilhán předal kolegiu informace a podklady z poslední porady rektora, které se             
účastnil, týkající se indikátorů pro rozdělování prostředků tzv. institucionální podpory. Tajemnice           
fakulty vysvětlila aktuální návrh pravidel pro rozdělování IP pro rok 2020. Následně byla             
otevřena diskuze k bodu, který bude předmětem jednání i na mimořádné poradě rektora.             
Členové kolegia diskutovali především nad rozdělením jednotlivých výkonových indikátorů a          
váhou indikátorů v procentech. Výsledkem diskuse byl návrh na úpravu váhy indikátoru            
internacionalizace, změna váhy indikátorů u prostředků získaných z grantů a doplnění           
indikátoru obsahující monografie. 

Závěr: Děkan poděkoval členům kolegia za podněty, které předloží v diskuzi na poradě rektora              
v následujícím dni. Kolegium se k této problematice vrátí na zasedání KD dne 4. 11. 2019.  

2. Návrh na změny ve výuce občanského práva – kolegium 

Kolegium prodiskutovalo žádost vedoucí Katedry občanského práva doc. Ronovské 

o posílení výuky v předmětu Občanské právo, které se nyní vyučuje/seminarizuje 1x za 14 dní,               
a to na výuku v rozsahu 2/2, každý týden. Žádost také obsahuje požadavek na změnu názvu                



předmětu a změnu ukončení předmětu. Členové kolegia navrhli na další KD pozvat doc.             
Mrkývku jako garanta magisterského studijního programu a doc. Ronovskou. Změna musí být            
koncepční, včetně kvalitního personálního zabezpečení. Proděkanka Jurníková přislíbila        
pozvání  s oběma hosty projednat. 

V této souvislosti kolegium navrhlo uskutečnit setkání vedení fakulty s garantem doc. Mrkývkou             
ke koncepci změny magisterského programu, a to 18/11/2019 od 15 hodin. Účast všech bude              
potvrzena v následujících dnech. 

Závěr: Kolegium se k žádosti vyjádří na dalším zasedání kolegia děkana po osobní schůzce s               
doc. Ronovskou a doc. Mrkývkou. Kolegium souhlasí s návrhem na setkání vedení s garantem              
mgr. studijního programu doc. Mrkývkou dne 18/11/19. 

3. Návrhy na dodatečné schválení externích učitelů pro podzimní semestr AR 2019/2020 –             
kolegium  

3.1. Návrh z Katedry občanského práva 

Vedoucí katedry doc. Ronovská předložila návrh na externího vyučujícího pro předmět:           
Občanské právo II (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

3.2. Návrh z Katedry trestního práva 

Vedoucí katedry prof. Kalvodová předložila návrh na externího vyučujícího pro předmět:           
MV808K Pomoc obětem kriminality (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu.  

3.3. Návrh z Katedry trestního práva 

Vedoucí katedry prof. Kalvodová předložila návrh na externího vyučujícího pro předmět:           
MV917K Kriminologie (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

4. Přijímací řízení do bc. a mgr. studijních programů na ak. rok 2020/2021 – prod.               
Jurníková 

Proděkanka Jurníková předložila dokument „Podmínky přijetí k navazujícímu magisterskému,         
magisterskému a bakalářskému studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity“. Podmínky          
přijetí budou do 30/10 t. r. uveřejněny na e–úřední desce, stejně tak v písemné podobě na                
úřední desce fakulty. 



 

 

Závěr: Kolegium souhlasí s „Podmínkami přijetí k navazujícímu magisterskému, magisterskému          
a bakalářskému studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity na ak. rok 2020/2021“ a             
doporučilo děkanovi k podpisu. 

  

  

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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