
Zápis č. 2/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 20. 9. 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

Host: doc. Mrkývka

20. 9. 2021

Program:

1. Mgr. studium a příprava semestru (doc. Mrkývka)
2. Bc. studium – změny studijních plánů (doc. Sehnálek)
3. Externisté
4. Zastupování - 29. 9. Olomouc
5. Centrum pro migrační studia – další postup
6. Strategie fakulty směrem k univerzitě
7. Různé

1. Mgr. studium a příprava semestru (doc. Mrkývka)

Děkan v úvodu poděkoval prod. Jurníkové a prod. Sehnálkovi za vydání Pokynu PrF MU č.
9/2021 „K zajištění výuky v podzimním semestru AR 2021/2022. Otevřel otázku týkající se
nošení respirátorů při výuce a informoval o situaci na dalších fakultách. Uvedl, že vedení
univerzity ani fakulty nemají legitimizující důvod k zavedení přísnějších opatření a zmínil, že
důležitý bude vývoj epidemické situace v nejbližším období.

Proděkanka Jurníková podala zprávu z porady studijních proděkanů, která proběhla 17. září.

Seznámila se dvěma důležitými termíny, a to 25.10. 2021, kdy budou probíhat promoce PrF a s
termínem imatrikulací 8. 11. 2021.

Děkan s tajemnicí prodiskutovali otázku technického zabezpečení výuky a kontroly fungování
techniky během jejího průběhu tak, aby se pedagogové zabývali technickými problémy co
nejméně, a to zvláště u prezenčních přednášek.
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2. Bc. studium – změny studijních plánů (doc. Sehnálek)

2.1. Proděkan Sehnálek kolegium seznámil s návrhem změn studijních plánů bakalářských
studijních programů. Z iniciativy garantky předmětů BZ307K a BZ401Zk Základy správního
práva procesního I a II dr. Klikové došlo k jejich spojení do jednoho předmětu Správní právo
procesní pro veřejnou správu, čímž se ve studijních plánech všech bakalářských studijních
programů s výjimkou programu Mezinárodněprávní obchodní studia vytvořil prostor pro
zavedení předmětu zcela nového. V programu Veřejná správa, Obchodněprávní studia a Teorie
a praxe trestního a správního procesu je proto navrhováno zařazení nového předmětu Základy
procesního práva. V programu Vyšší justiční úředník se navrhuje zařazení předmětu Civilní a
trestní proces – nácvik diplomového úkolu. Důvodem spojení dosud samostatných předmětů do
předmětu jednoho je snaha racionalizovat výuku dosud nelogicky a nesystémově rozdělenou do
dvou semestrů a zároveň posílit výuku procesních disciplín v programech Veřejná správa,
Obchodněprávní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu. Cílem zařazení
předmětu Civilní a trestní proces – nácvik diplomového úkolu v programu Vyšší justiční úředník
je prohloubení znalostí a především dovedností studentů tohoto programu a jejich příprava na
státní závěrečnou zkoušku v části diplomového úkolu.

Proděkan Sehnálek kolegium dále seznámil se záměrem prof. Rozehnalové posílit praktickou a
dovednostní výuku v programu Mezinárodněprávní obchodní studia. Změna by se měla týkat
předmětu Kontraktace v mezinárodním obchodě, dosud vyučovaném v 6. semestru, který by
nově měl být rozdělen a vyučován v navýšené časové dotaci ve 4. semestru jako Kontraktace v
mezinárodním obchodním styku I a v semestru 5. jako Kontraktace v mezinárodním obchodním
styku II.

Sdělil, že osobně je přesvědčen, že navrhované změny jsou prospěšné a odpovídají záměru
rozvoje studijního všech dotčených studijních programů, posilují podíl přímé výuky a pozitivně
přispívají k naplňování profilu absolventa.

Závěr: Kolegium návrhy nových předmětů prodiskutovalo a odsouhlasilo.

2.2. Proděkan dále informoval o možnostech rozvoje bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů na PrF. Nastínil dvě alternativy, první spočívající v přípravě
prezenční formy bakalářského studijního programu Mezinárodněprávní obchodní studia a
druhou spočívající v přípravě navazujícího magisterského programu Mezinárodněprávní
obchodní studia v kombinované formě. První možnost nedoporučil, z kapacitních důvodů PrF.
Druhou možnost naopak podpořil a požádal kolegium, aby pověřilo Katedru mezinárodního a
evropského práva zpracováním konceptu tohoto studijního programu. Doporučil také, aby byly
při přípravě vzaty v potaz možnosti spolupráce s EsF a s FSS na předmětech tohoto programu.
V diskuzi, která se následně vedla k tomu bodu bylo upozorněno na to, že další rozvoj
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů by sice měl ideálně probíhat ve
vazbě na reformovaný pětiletý magisterský studijní program, avšak s ohledem na časový plán
reformy ale nelze čekat na její provedení. Dále byla zdůrazněna vhodnost využití a sdílení již
existujících magisterských studijních předmětů při přípravě navazujícího magisterského
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programu. A konečně, děkan doporučil, aby krom kombinované formy byla zvážena také
možnost přípravy distanční formy tohoto zamýšleného programu.

Závěr: Kolegium záměr rozvoje nového programu prodiskutovalo a odsouhlasilo. Provedením
příprav, případně určením osoby, která koncept nového programu připraví, kolegium pověřilo
vedoucího KMEP.

3. Externisté

3.1. Děkan poděkoval členům kolegia za urgentní schválení návrhu na uzavření dohody s Mgr.
Gealfowem na výuku seminářů povinného předmětu Akademické psaní a návrhu na uzavření
dohody s Mgr. Tvrdíkovou na výuku seminářů předmětu Teorie práva a Sociologie za
dlouhodobě nemocného vyučujícího.

3.2. Informoval o žádostech na schválení externích vyučujících pro podzimní semestr 2021:
● z Katedry mezinárodního a evropského práva, od docenta Křepelky pro Mgr. S.

Sládekovou v předmětu Azylové a migrační právo,
● z Katedry ústavního práva a politologie, od doc. Svatoně pro dr. M. Dvořákovou v

předmětu Státověda, přípravy na semináře,
● z Katedry správní vědy a správního práva, od doc. Skulové pro dr. A.

Richterovou v PVP Záruky zákonnosti ve veřejné správě, dále v PVP Evropské
správní právo.

Závěr: Kolegium doporučilo děkanovi žádosti odsouhlasit. Kromě urgentních případů,
připomnělo jasné termíny pro schvalování externích spolupracovníků.

4. Zastupování - 29. 9. 2021 Olomouc

Děkan poskytl pozvánku na slavnostní akci k 30. výročí obnovení Právnické fakulty UP v
Olomouci, plánované na středu 29. 9. 2021 v prostorách fakulty. Vzhledem ke kolizi s výukou a
slavnostní akcí na PrF MU (otevření zrekonstruovaných učeben + Zahajovák 2021) se děkan i
proděkani omluvili. Omluva bude do Olomouce zaslána prostřednictvím sekretariátu děkana.

5. Centrum pro migrační studia – další postup

Kolegium se vrátilo k posouzení žádosti dr. Moraru o zřízení centra pro migrační studia na PrF
MU. Děkan na základě osobní schůzky s žadatelkou doplnil, že dr. Moraru netrvá na zřízení
organizační jednotky, předpokládá pouze vytvoření „hlavičky“ na katedře a požádala o možnost
vytvoření webové stránky pod PrF MU.

Závěr: Kolegium žádost dr. Moraru odsouhlasilo.
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6. Strategie fakulty směrem k univerzitě

Děkan informoval o výzvě rektora k posílení aktivit a soustředění se na třetí pilíř univerzity –
společenskou roli. Bližší informace budou předány.

7. Různé

7.1. Proděkan Fryšták

Informoval o přípravě fakultních nominací na ocenění MUNI Scientist 2021. Toto ocenění je
udělováno vybraným vědcům z Masarykovy univerzity za špičkové výsledky a významné počiny
v oblasti výzkumu. Proděkan sdělil, že návrhy nominací předloží k odsouhlasení na příštím
zasedání KD.

7.2. Tajemnice

7.2.1. Vrátila se k otázce objednávání časopisů na PrF. V této věci poskytla přehled
objednávaných českých a zahraničních periodik, včetně cen předplatného na rok 2021.

Požádala o racionalitu systému a jasné nastavení pravidel, upozornila také na omezenou
prostorovou kapacitu knihovny s tím, že za uspořené finanční prostředky mohou být pořízeny
nové databáze nebo časopisy, které aktuálně v knihovně chybí. V následné diskusi zazněl
podnět na jmenování knihovní rady, která by se nákupy knih a periodik do budoucna zabývala.
Děkan pověřil proděkana Koukala ve spolupráci s proděkany Šilhánem a Fryštákem koordinací
příprav.

Do doby ustanovení rady se kolegium usneslo, že pokud je časopis v databázi, má měně než 5
čtenářů včetně nebo jde o neodborné periodikum (noviny, časopisy), bude předplatné zrušeno.
Děkan požádal proděkana Fryštáka, aby předložený seznam detailně prošel a ve spolupráci s
tajemnicí stanovil seznam časopisů, které budou pro r. 2022 předplaceny.

7.2.2. Seznámila, že po domluvě s vedoucí knihovny bude dne 29. 9. 2021 knihovna otevřena
pouze do 16.00 hodin, a to z důvodu konání celofakultní akce.

7.3. Proděkan Radvan

7.3.1. Informoval, že ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 bude ve vstupních prostorách PrF,
stejně jako i na jiných fakultách MU, probíhat nábor studentů do Registru dárců kostní dřeně.

Pro uskutečnění náboru bude nezbytné rezervovat aulu, atrium a mít k dispozici 16 stolů včetně
židlí. Tajemnice vyjádřila souhlas s konáním a technickým zabezpečením zmíněné akce.

7.3.2. Požádal o podporu pro osoby postižené explozí v Koryčanech v minulých dnech.
Kolegium odsouhlasilo umístění informace ohledně sbírky na fakultních sítích a zapojení
Právnické poradny do pomoci postiženým osobám.
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7.4. Proděkan Šilhán

Diskutoval otázku hodnocení vědy a PhD programů v příštím roce. Kolegium se tomuto bodu
bude detailně věnovat na příštím zasedání KD.

7.5. Dr. Vyhnánek

Připomněl termín a plánované body programu odpoledního zasedání AS PrF MU.

Děkan poděkoval přítomným za spolupráci.

Schválil: doc. Škop

Zpracovala: Ing. Hrušková

V Brně dne 20. září 2021
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