
Zápis č. 15/2019-2020 ze zasedání kolegia děkana dne 4. 5. 2020, MS Teams 

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  

Hosté: doc. Mrkývka, L. Buchta 

Program: 

1. Žádost o změnu studijního plánu magisterského studijního programu Právo a právní            
věda – garant programu - doc. Mrkývka 

2.    Přijímací řízení PhD – proděkan Šilhán 

3.    VR PrF MU – proděkan Fryšták 

4.    Různé  

Děkan přivítal členy kolegia a hosty na distančním jednání, jehož hlavním bodem je projednání              
žádosti o změnu studijního plánu.  Žádost byla členům kolegia poskytnuta předem k seznámení. 

1. Žádost o změnu studijního plánu magisterského studijního programu Právo a právní            
věda – garant programu - doc. Mrkývka 

Děkan požádal docenta Mrkývku, garanta studijního programu Právo a právní věda, o komentář             
k předložené žádosti.  

Doc. Mrkývka sdělil, že předložil žádost projednanou a schválenou programovou radou           
studijního programu Právo a právní věda dne 16. dubna 2020, ve které žádá o následující               
změny: 

1. Na návrh vedoucí Katedry občanského práva, počínaje imatrikulačním ročníkem         
2020/2021, se do studijního plánu magisterského studijního programu Právo a právní           
věda zařazují povinné předměty 

 

 

 

 

 



Kód Název Garant Uk. Rozsa
h 

Kredity Sem. Profilace 

MP214Zk Občanské právo –   
obecná část 

Ronovská Zk 2/2/0 4 2 Z 

MP311Zk Absolutní majetková  
práva 

Koukal Zk 2/2/0 4 3 Z 

MP4XXZ Závazkové právo I Ronovská Z 2/2/0 3 4 Z 

MP5XXZ
k 

Závazkové právo II Ronovská Zk 2/2/0 5 5 Z 

  

2. Na návrh vedoucích kateder občanského práva a obchodního práva, počínaje          
imatrikulačním ročníkem 2020/2021, se do studijního plánu magisterského studijního         
programu Právo a právní věda zařazují povinně volitelné předměty kategorie A s            
možností zápisu od 5. semestru v alternaci, kdy student si volí jeden z předmětů 

  

Kód Název Garant Uk. Rozsa
h 

Kredity Sem. Profilace 

MV511Zk Právo duševního  
vlastnictví 

Koukal Zk 1/1/0 4 5,7,9 P 

MV5XXZk Právo cenných papírů Kotásek Zk 1/1/0 4 5,7,9 P 

  

3. Změna ukončení všech jednosemestrálních předmětů s dvojím ukončením (zápočet +          
zkouška) na pouze jedno ukončení zkouškou. Kredity budou přepočítány odečtením          
dvojí zátěže. 

Podle názoru doc. Mrkývky se nejedná o tzv. podstatné změny v akreditaci, ke kterým by bylo                
třeba souhlasu RVH MU a lze je zahrnout pod rozvoj programu. 

V následné diskuzi se k žádosti a jednotlivým bodům vyjádřili členové kolegia, prodiskutovali             
důležité otázky změny a zazněly podněty a připomínky. 

Děkan položil otázky týkající se navržené změny výuky soukromého práva, týkající se ev.             
dopadu i na jiné předměty a na vytíženost. Dopad změn na jiné předměty nepředpokládá.              



Proděkan Koukal zmínil, že zařazení povinných předmětů do PVP nemá vliv na vytíženost. 

Proděkan Sehnálek reagoval, že rozumí potřebě úpravy studijního plánu a považuje ji za             
rozumnou, nešťastný je ale převod povinných právně zaměřených předmětů mezi PVP. 

Diskutovala se také otázka zrušení dvojího ukončení předmětů, myšlenka průběžného plnění a            
hodnocení předmětů i samotná administrace ukončení. Proděkan Radvan upozornil, že je třeba            
zajistit vhodné schéma i pro studenty programu Erasmus+, aby se neodradili od výjezdů. 

Předseda Buchta uvedl, že studenti a SKAS souhlasí s předloženým návrhem a nevidí v něm               
problém. 

Děkan diskuzi ukončil s tím, že kolegium nemá další připomínky k předloženému návrhu změny              
studijního plánu, všechny otázky byly zodpovězeny. 

Závěr: Kolegium návrh projednalo a schválilo. Žádost bude předána vedoucím kateder/ústavů a            
ještě prodiskutována na mimořádné PVK 11. května 2020 v 10 hodin (MS Teams). Návrh              
změny studijního plánu dále bude prostřednictvím sekretariátu děkana předložen k projednání           
na zasedání AS PrF MU dne 11. 5. 2020 ve 14 hodin (MS Teams).  

2. Přijímací řízení PhD – proděkan Šilhán 

Proděkan Šilhán otevřel otázku průběhu PŘ, které by mělo proběhnout prezenční formou za             
stejných hygienických a bezpečnostních opatření jako SZZk (přesně stanovený čas, odstupy,           
potvrzení studenta o bezinfekčnosti, roušky, rukavice, dezinfekce.) Pro případ epidemiologické          
změny je připravena i forma distanční, která je pouze záložní. 

Proděkan Šilhán informoval, že od příštího roku budou realizovány studentské (PhD) projekty v             
rámci programu OPVVV. Fakulta bude mít k dispozici pro r. 2021 5 projektů a pro r. 2022                 
dalších 5 projektů. Studenti budou v projektech zaměstnáni formou DPČ v rozsahu 0,5 úvazku.              
Návrhy studentských projektů projdou pečlivým výběrem. 

Závěr: Kolegium vzalo informaci na vědomí.  

3. VR PrF MU – proděkan Fryšták  

Proděkan Fryšták sdělil, že VR PrF MU je naplánována na 2/6/2020. Členům rady bude předán               
dopisem prioritní návrh na prezenčním způsob konání VR. Pro případ neodsouhlasení           
prezenční formy je připravena i varianta distanční, tzn. zasedání prostřednictvím aplikace MS            
Teams. Bude ještě upřesněno. 

Proděkan Fryšták dále informoval, že byly podány grantové projekty GAČR, u kterých je letos              
100%  nárůst oproti loňskému roku. 

Závěr: Kolegium vzalo na vědomí informaci ke konání VR PrF MU. Děkan v souvislosti s               



projekty GAČR poděkoval Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu za odvedenou            
práci na těchto projektech. 

 

 

4. Různé 

4.1. Předseda AS PrF MU – dr. Vyhnánek 

Nabídl, že provede sjednocení všech informací týkající se letošních SZZk do jednoho materiálu,             
který bude postoupen studentům. Důvodem je značná roztříštěnost informací, které se mění s             
ohledem na vývoj situace v ČR. Návrh souhrnného textu zašle k odsouhlasení členům kolegia              
děkana a následně zpřístupní na webu PrF a FB. Přislíbil koordinaci s vedoucím SO Mgr.               
Pavliňákem a proděkanem Radvanem. 

4.2. Předseda SKAS  PrF  MU - L. Buchta 

Sdělil, že obdržel několik dotazů k přijímacímu řízení od uchazečů. Proděkanka Jurníková ho             
požádala o předání na studijní oddělení a avizovala přípravy k  setkání s uchazeči. 

  

  

  

Schválil: doc. Škop 

Zpracovala: ing. Hrušková 
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