
Zápis č. 11/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 24. 2. 2020 

Přítomni: 

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

Program: 

1. Sebehodnotící zpráva VaV, modul 3 – prod. Fryšták 

2. Různé  

 

1. Sebehodnotící zpráva VaV, modul 3 – prod. Fryšták 

Proděkan Fryšták předložil sebehodnotící zprávu PrF MU, která byla vypracována za období            
2014-2018, a to v rámci modulu 3 pro potřeby univerzity a MŠMT. Poděkoval za spolupráci               
Radě pro RIV jmenovitě Ing. Jarošovi a Mgr. Hudečkovi. Sdělil, že zpráva se bude posílat 26. 2.                 
2020 na překlad do anglického jazyka. Finální verzi bude proděkan zasílat na RMU již 2. 3.                
2020 a v této souvislosti požádal členy kolegia o konstruktivní připomínky. V průběhu             
připomínkování zazněly návrhy a podněty a závěrem rozpravy děkan nabídl, že připomínky je             
dále možné zaslat ještě během zítřejšího dne přímo na proděkana Fryštáka. 

Závěr: Termín pro ukončení byl stanoven do 25/2/2020 (včetně). Další postup proběhne dle             
harmonogramu stanoveného proděkanem Fryštákem.  

2. Různé 

2. 1. Tajemnice 

2.1.1. Informovala o vydání 2. dílu knihy „Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919 –              
2019“. 

2.1.2. Sdělila výsledek hospodaření PrF MU za rok 2019 ve výši 4 197 tis. Kč. Zpráva o                 
hospodaření a rozpočet na r. 2020 bude na senátu projednán 9/3/2020. 

2. 2. Proděkan Sehnálek 

Informoval o jednání s předsedou ČAK JUDr. Vladimírem Jirouskem a ředitelkou pobočky ČAK             
Brno JUDr. Irenou Schejbalovou. Jednání se týkalo rozšíření vzájemné spolupráce v oblasti            
studentských praxí a nabídky práce pro koncipienty, vytvoření obecné právní kliniky určené pro             
studenty s účelem vzdělávat a zároveň pomáhat potřebným a dále problematiky spolupráce při             
tvorbě a propagaci kurzů pro odbornou veřejnost na PrF MU. 



Členové kolegia diskutovali možnosti nabídky spolupráce ze strany fakulty v širší rovině.            
Proděkan Radvan v této souvislosti uvedl, že ve směru ke studentům velmi dobře fungují              
inzeráty na FB fakulty a požádal o směřování pracovních nabídek na Mgr. Čejkovu jako              
správkyni FB. Nedoporučil z důvodu zahlcení umísťovat nabídky zaměstnání i na elektronickou            
vývěsku. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí. 

2.3. Děkan 

Děkan informoval o blížícím se Setkání s akademickou obcí, které je plánováno na 2/3/2020 ve               
13 hodin v Aule PrF MU. S ostatními členy kolegia projednal program akce. 

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 

 


		2020-03-06T09:36:55+0100




