
Zápis č. 18/2020-2021 ze zasedání kolegia děkana dne 31. 5. 2021

Přítomni:

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

Hosté: garant: doc. Mrkývka

Program 31. 5. 2021:

1. Mgr. program - stav, plány (doc. Mrkývka)
2. Podmínky přijímacího řízení
3. Harmonogram semestru podzim 2021
4. Promoce
5. Nakladatelství MUNI (WoS)
6. Různé

Děkan přivítal přítomné na pravidelném zasedání a sdělil, že kolegium dne 7/6/2021 opět
proběhne v zasedací místnosti 109.

1. Mgr. studijní program – stav, plány (doc. Mrkývka)

Děkan informoval, že proděkan Koukal zaslal dotazník určený pro sběr dat k reformě
magisterského studijního programu a uvedl, že již přichází reakce od oslovených stran. Dále
informoval o možném ukončení pracovního poměru doc. Harvánka, který je garantem Teorie
práva a zmínil, že již bylo vypsáno výběrové řízení. Upozornil také na problém garantství u
předmětu Teorie práva. V této souvislosti podal doc. Mrkývka, jako garant studijního oboru
Právo a právní věda, oficiální návrh, aby garantství za této situace převzal doc. Škop, a to do
doby než se situace vyřeší jinak. Děkan přislíbil, že tento návrh prodiskutuje s vedoucím
katedry, prof. Večeřou.

Dále doc. Mrkývka otevřel otázku rušení dovednostních předmětů, které přešly z CDV na
katedry a vyzval k uvážlivosti. Ocenil dohled a zásah studijních proděkanů. V další části
rozpravy kolegium diskutovalo o spolupráci kateder a důležitosti udržení některých klinik na
fakultě. Děkan požádal studijní proděkany a doc. Mrkývku o vytvoření stručného
manuálu/metodiky pro klinickou výuku, který by zahrnoval základní prvky pro správné
fungování.
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2. Podmínky přijímacího řízení

Děkan seznámil kolegium s dokumentem „Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023“, který
k projednání předložila proděkanka Jurníková. Konstatoval, že PŘ se uskuteční:

1.v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda,

2.v akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa,

3.v akreditovaných bakalářských studijních programech:

-Mezinárodně právní obchodní studia,

-Vyšší justiční úředník,

-Veřejná správa,

-Teorie a praxe trestního a správního procesu.

Dále děkan shrnul podmínky pro přijetí pro tyto vyhlašované studijní programy a otevřel otázku
ev. alternativních forem, kdy upustit od přijímací zkoušky. Proděkanka Jurníková doplnila, že
alternativní formy se prolínají u všech fakult MU. Zmínila v této věci ke zvážení zvýhodnění
uchazečů s účastí s excelentním umístěním v SOČ, olympiádách, soutěžích apod. V diskusi
zaznělo, že tato motivovaná skupina studentů není početně významná a je důležité podporovat
střední školy v akcích pro mimoškolní aktivitu studentů. Zazněl také podnět k ověřování
subjektů, které tyto aktivity pořádají.

Kolegium prodiskutovalo dále otázku možné bonifikace bakalářských studijních programů a
předpokládané počty studentů.

Závěr: Kolegium se k problematice přijímacího řízení vrátí na zasedání dne 7/6/2021.
Odsouhlasený finální dokument bude následně postoupen na červnové zasedání AS PrF MU.

3. Harmonogram semestru podzim 2021

Proděkanka Jurníková předložila ke schválení návrh harmonogramu pro podzimní semestr.

Sdělila, že harmonogram je zpracován dle rektorátního harmonogramu a upozornila na důležité
termíny. Začátek výukového období je již od 13. 9. 2021, kdy začíná bloková výuka v
bakalářském a v navazujícím magisterském studiu. Sdělila, že termín podzimních promocí byl
stanoven na 25/10 a imatrikulace na 8/11. O konání podzimních akademických obřadů bude
rozhodnuto po ukončení zkouškového období, tj. v září dle aktuálních opatření. Uvedla, že
pokud se imatrikulace uskuteční, bude vyhlášeno děkanské volno pro 1. semestr magisterského
studia. Upozornila na skutečnost, že počínaje semestrem podzim 2021 dochází ke sjednocení
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termínu zveřejnění nových témat bakalářských a diplomových prací. Proděkanka otevřela i
otázku sjednocení odevzdávání závěrečných prací. Kolegium se shodlo, že z praktického
hlediska nebude odevzdávání ZP termínově sjednocováno.

Závěr: Kolegium předložený harmonogram odsouhlasilo.

4. Promoce

Proděkanka Jurníková předala informace ke konání promocí. Sdělila, že studenti mají o
promoce velký zájem a vedení fakult s jejich konáním souhlasí. Promoce by měly probíhat v
hybridním režimu za použití streamovací techniky v aule Právnické fakulty. Vzhledem k
epidemickým opatřením je možné využít prostory pouze z 50 procent. Forma obřadu a další
nezbytné detaily zůstávají v jednání s rektorátem. Uvedla, že bude ještě upřesněno.

5. Nakladatelství MUNI (WoS)

Proděkan Fryšták předem poskytl průběžný náhled publikací, které by byly postoupeny do
hodnocení ve WoS v tabulkovém přehledu. Členové kolegia diskutovali další možné úpravy
seznamu a zazněly podněty na stanovení nejvhodnějších kritérií pro výběr. Mimo jiné zazněl
podnět na fakultní komisi, která by zajistila hodnocení a vhodnou selekci nebo zazněl podnět na
využití vhodných recenzentů (zpravodajů). Pocty nebudou do WoSu předány.

Závěr: Děkan požádal proděkana Fryštáka o zapracování podnětů do tabulkového přehledu
publikací a kolegium se k problematice vrátí na prvním červnovém zasedání.

6. Různé

6.1. Proděkanka Jurníková

6.1.1.Předložila návrh z ÚPT PrF MU na povinně volitelný předmět MVV93K Videoherní právo
pro období Jaro 2022. Garantem předmětu je dr. Myška.

Závěr: Kolegium návrh projednalo a schválilo.

6.1.2. Předložila návrh z ÚPT PrF MU na povinně volitelný předmět vyučovaný v angličtině
Regulating Disruptive Technologies pro období podzim 2021. Garantem předmětu je dr.
Harašta.

Závěr: Kolegium návrh projednalo a schválilo.

6.2. Děkan

6.2.1.Předal členům kolegia informaci o vyhlášení a možnosti nominací do každoroční soutěže
Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol (více informací na
www.ceskahlava.cz).
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6.2.2.Informoval o schůzce na NSS v Brně, která se uskuteční ve středu 2/6/2021 v 10.30
hodin. Schůzky se za fakultu zúčastní děkan a proděkan Šilhán. Krátce kolegium prodiskutovalo
témata k diskusi.

6.2.3. Ověřil s proděkanem Šilhánem aktuální stav memoranda o spolupráci s NS v Brně.

6.2.4. Požádal tajemnici fakulty o zajištění funkčnosti zařízení pro jednání komisí v hybridní
formě, která budou pokračovat i v dalším akademickém roce. Označil formu online účasti za
vhodnou zvláště u externích členů komisí a rad. Upozornil na termín prvního zasedání VR, a to
5/10/2021.

Při této příležitosti informoval členy kolegia o nové VR PrF MU a plánovaných změnách ve
složení od 1/9/2021.

6.2.5. Předal dr. Vyhnánkovi informaci o materiálech, které budou předloženy na pravidelném
zasedání AS PrF MU, které se uskuteční 14/6/21 od 14 hodin.

Děkan poděkoval všem přítomným za spolupráci.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 31. května 2021
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