
Zápis č. 5/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 18. 11. 2019 

Přítomni: 

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

Hosté: doc. Mrkývka 

Omluveni: doc. Radvan 

Program: 

1.    Přeměna magisterského studijního programu - doc. Mrkývka 

2.    Návrhy vnitřních předpisů ke schválení, krátkodobé PVP – prod. Radvan, tajemnice 

3. Poplatky z prodlení s vrácením knih u zaměstnanců PrF MU, Provozní řád ÚK PrF               
MU – prod. Fryšták 

4.    Návrhy na dodatečné schválení externích učitelů pro AR 2019/2020 – kolegium 

5.    Různé 

1. Přeměna magisterského studijního programu - doc. Mrkývka 

Doc. Mrkývka, garant magisterského studijního programu Právo a právní věda, připravil pro            
členy kolegia prezentaci, ve které komentoval aktuální stav magisterského programu a           
představil výhled do budoucnosti. V souvislosti s novým programem a možnými změnami            
seznámil přítomné, mimo jiné, s variantou nového programu 3+2 (rozdělení programu na            
bakalářský a magisterský). V souvislosti s variantou rozdělení poukázal na důležitost vymezení            
studijního minima pro bakalářské studium a obsahu studia navazujícího. 

V souvislosti s úvahami o úpravách současného programu představil souhrn právních norem,            
které upravují podmínky studia vč. vyhlášky č 275/2016, která definuje rámcový profil            
absolventa, tj. oblasti, které by měl absolvent ovládat a dále uvedl všeobecný výčet právnických              
pozic, ve kterých mohou naši absolventi najít vhodná uplatnění. 

Zdůraznil akutní potřebu úpravy současné podoby SZZK a zadávání závěrečných prací. 

Závěr: Děkan poděkoval doc. Mrkývkovi za prezentaci. Kolegium se shodlo, je třeba řešit dílčí              
kroky, aktuálně koncepci SZZK a závěrečných prací. Doc. Mrkývka a prod. Jurníková připraví             
návrh dílčích změn, který bude projednán na posledním prosincovém kolegiu (16. 12. 2019) tak,              
aby procedurální změny mohly být realizovány na zkouškách realizovaných v lednu 2020.            
Současně připraví změny, které jsou zásadnějšího charakteru, avšak v mezích schváleného           



oprávnění realizovat studijní program, které budou projednány na kolegiu 27. 1. 2020. 

Současně garant programu a studijní proděkani zpracují profil absolventa v děleném programu            
vč. výčtu výhod a nevýhod děleného Mgr. programu.  

2. Návrhy vnitřních předpisů ke schválení, krátkodobé PVP – prod. Radvan, tajemnice 

2.1. Proděkan Radvan prostřednictvím tajemnice předložil a navrhl k odsouhlasení tyto nové            
předpisy: 

·         Pokyn děkana „O zpracování VZ PrF MU za rok 2019“ 

·         Pokyn děkana „Vypsání cílové odměny děkana pro rok 2020“ 

·         Pokyn děkana „Podpora internacionalizace akademických pracovníků“ 

Závěr: Kolegium návrhy předpisů prodiskutovalo, nemělo připomínky a doporučilo předložené          
dokumenty děkanovi k podpisu.  

2.2. Tajemnice tlumočila návrh proděkana Radvana na snížení počtu kreditů u krátkodobých            
PVP vyučovaných zahraničními odborníky z 5 na 3. Nová výše kreditů lépe odpovídá časové              
zátěži studia v předmětu. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo 3 kredity u krátkodobých PVP. Usneslo se, že se k diskutované              
problematice vrátí na dalším zasedání KD. 

3. Poplatky z prodlení s vrácením knih u zaměstnanců PrF MU, Provozní řád ÚK PrF MU –                 
prod. Fryšták 

Proděkan Fryšták předložil souhrnný přehled knižních výpůjček podle osob po katedrách, a            
podle akademických pozic. V diskusi k nadměrným výpůjčkám se členové kolegia shodli, že             
otázku limitu pro dlouhodobé výpůjčky prodiskutují s vedoucími kateder na nejbližší PVK.            
Kolegium se shodlo na účinnosti Provozního řádu ÚK PrF MU od 1. ledna 2020. Proděkan               
Fryšták byl pověřen úkolem najít smírnou cestu k vyřešení limitu pro výpůjčky, a to do konce                
prosince t .r. 

Závěr: Kolegium se k otázkám knihovny vrátí na posledním prosincovém zasedání KD.  

 

 

 

 



 

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

4.1. Návrh z Katedry civilního práva procesního 

Vedoucí katedry doc. Lavický předložil návrh na externího vyučujícího pro předmět: 

MVP001K „Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb“ (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

4.2. Návrh z Katedry občanského práva 

Vedoucí katedry doc. Ronovská předložila návrh na externího vyučujícího pro přednášku: 

„Nový model řízení ve věcech péče soudu o nezletilé u OS Brno-venkov inspirovaný tzv.              
Cochemskou praxí“ (1). 

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo a doporučilo děkanovi k podpisu. 

5. Různé  

5.1. Děkan  

5.1.1. Informoval o zprávě od prorektorky Pospíšilové, která se na fakultu obrací v souvislosti s               
národním hodnocením výzkumu podle Metodiky 17+. Součástí zprávy byl přiložený soubor s            
analýzou dosavadních výsledků modulů M1 a M2 a důležité informace k dalšímu průběhu             
hodnocení M17+ modulů M3, M4 a M5, s tím že v roce 2020 bude hodnocení podle M17+                 
vyžadovat kromě odvodu publikačních výstupů do RIV také vypracování sebe evaluačních           
zpráv pro Moduly 3-5. Zároveň prorektorka požádala děkana o stanovení kontaktní osoby pro             
hodnocení na PrF. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo kontaktními osobami proděkana Fryštáka a Ing. Jaroše. Děkan           
požádal proděkana Fryštáka o vypracování a předání odpovědi paní prorektorce Pospíšilové v            
požadovaném termínu, tj. do 25/11/2019. 

5.1.2. Informoval kolegium o proběhlé schůzce ke koncepci změny výuky soukromého práva,            
za účasti doc. Kotáska, dr. Horeckého a doc. Ronovské, zástupců zainteresovaných kateder            
PrF. 

Závěr: Kolegium bere informaci na vědomí  

5.1.3. Uvedl termín pro společné focení kolegia děkana, a to dne 2/12/2019 (po KD), ve 13                
hodin v místnosti 109. (Aktualizace, focení nebude, protože fotograf nemůže, najdeme další            



pondělí – pozn. MŠ).  

5. 2. Tajemnice 

5.2.1. Sdělila, že z RMU obdržela informaci o záměru elektronizovat agendu přiznávání            
osobních příplatků v rámci celé univerzity. Vedení PrF bylo požádáno o stanovisko k rozsahu              
náhledu liniového vedoucího do elektronické agendy v INETu. 

Závěr: Kolegium odsouhlasilo, že liniový vedoucí bude mít možnost nahlížet pouze do            
kmenového pracoviště. Tajemnice zašle výsledné stanovisko kvestorce do 29/11/2019.  

5.2.2. Sdělila termín vánoční besídky, a to 11/12/2019 od 15 hodin v zasedací místnosti              
děkanátu č. 109.  V nejbližších dnech obdrží  všichni zaměstnanci elektronickou pozvánku.  

5.2.3. Předložila návrh na přesun místa konání SZZK v termínu 13.- 17. ledna 2020 na FI MU.                 
Přesun označila za nezbytný vzhledem ke stavebním pracím, které budou v tomto termínu na              
PrF již v plném rozsahu. Přesunem budou zajištěny nezbytné podmínky pro konání státních             
magisterských zkoušek pro všechny zúčastněné strany. Sdělila, že lednové bc. zkoušky budou            
probíhat beze změny na PrF dle harmonogramu. 

Závěr: Kolegium přesun lednových SZZK do náhradních prostor FI MU odsouhlasilo. Ukládá            
tajemnici informovat vedoucí kateder. 

5.3. Proděkan Sehnálek 

Informoval o obnovení PVP Street Law pro jarní semestr 2020. Výuku povede dr. Vikarská. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí.  

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: Ing. Hrušková 
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