
Zápis č. 17/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 25. 4. 2022

Přítomni:

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: doc. Sehnálek, prof. Fryšták (od 11.40
h), doc. Šilhán, dr. Jurníková, doc. Radvan (od 9.40 h), předseda AS PrF MU – dr. Vyhnánek.

Omluveni: doc. Mrkývka, doc. Koukal

Host: doc. Kotásek

25. 4. 2022
Program:

1. Magisterské studium (doc. Mrkývka, doc. Kotásek)
2. Reakreditace DSP – příprava (doc. Šilhán)
3. Příprava programu Kriminalistika
4. Počet studentů v seminární skupině
5. Různé (žádost trestní právo; dTest; zástup 9. 6. docentské dekrety)

1. Magisterské studium (doc. Mrkývka, doc. Kotásek)

1.1. Děkan přivítal na pravidelném jednání doc. Kotáska, garanta pro přípravu nové akreditace
magisterského studijního programu Právo a právní věda. Doc. Kotásek předložil návrh složení
pracovní skupiny pro reformu magisterského studijního programu. Uvedl, že skupina by měla
být složena z členů užšího týmu a konzultantů. V diskusní části se kolegium shodlo, že členové
kolegia budou ve skupině jako konzultanti. Doporučilo jmenovat doc. Tauchena do týmu jako
konzultanta. Doc. Kotásek uvedl, že se všemi navrženými vyučujícími členství projednal. Sdělil,
že přípravné práce probíhají dle harmonogramu, připravuje schůzku s proděkany, kde by měly
být prodiskutovány otázky technického rázu.

V závěru svého vystoupení nad rámec agendy rovněž informoval, jako šéfredaktor časopisu
ČPVP, o jeho nové obálce.

Závěr: Kolegium schválilo návrh na složení užšího týmu a konzultantů pracovní komise.
Doporučilo zařadit a jmenovat doc. Tauchena do týmu konzultantů. Děkan poděkoval doc.
Kotáskovi za spolupráci a účast na jednání kolegia.

1.2. V další části se kolegium zabývalo stanovením počtu osob v seminárních skupinách.

Mgr. Pavliňák poskytl předem tabulkové srovnání počtu studentů a seminárních skupin v roce
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2021 a 2022. Tabulka obsahovala srovnání počtu seminárních skupin pro podzim 2022 při počtu
20 studentů, 23 studentů a 25 studentů ve skupině. Kolegium se shodlo, že u prvního ročníku
studia, kde probíhá výuka v homogenních skupinách, bude stanoveno 23 studentů ve skupině,
u dalších ročníků 22 studentů, a to včetně pravidla, že počet studentů nesmí klesnout v
semináři pod 11 studentů. Proděkanka Jurníková přislíbila aktualizovat pokyn o tvorbě rozvrhu
tak, aby vše bylo i v časovém souladu.

Děkan konstatoval, že cílem této úpravy je efektivita výuky nikoliv maximální vytíženost, není
tedy možné přizpůsobovat počet seminárních skupin potřebám vytíženosti kateder. Proděkanka
Jurníková přislíbila zajistit vhodné rozšíření pravidel a limitů mezi studenty, na více místech
současně, včetně předání informace vedoucím kateder/ústavů na květnové PVK.

Závěr: Kolegium se usneslo, že u prvního ročníku bude stanoveno ve skupině 23 studentů, u
dalších ročníků 22 studentů, a to včetně pravidla, že počet studentů ve skupině nesmí klesnout
pod 11. Studijní oddělení bude na stanovené počty dohlížet a přerozdělovat.

1.3. Proděkanka Jurníková navázala na zasedání kolegia děkana dne 11. 4. 2022 a otevřela
otázku zavedení „reading week“ (čtecí volno pro studenty a vyučující). Kolegium požádalo
proděkana Koukala o namodelování možností. Případné zavedení by bylo možné nejdříve od
jarního semestru 2023.

1.4. Proděkanka Jurníková předložila návrhy na změny studijního plánu pro rok 2022/2023.

1.4.1. Změny v souvislosti se zrušením katedry pracovního práva

Proděkanka seznámila s výsledky schůzky, které se zúčastnila společně s doc. Mrkývkou a prof.
Ronovskou. Představila změny, na kterých se dohodly zúčastněné strany.

a) MP801Z a MP801Zk Právo sociálního zabezpečení – s okamžitou platností nově
garant prof. Hůrka, garantující pracoviště KObčP (dr. Komendová – k 1. 7. 2022
převod na Katedru občanského práva) - odsouhlaseno.

b) MP502Zk Pracovní právo II původně rozsah 2/2 – nově 2/1 – přeloženo na další
jednání kolegia za účasti prof. Ronovské.

Závěr: Kolegium odsouhlasilo bod a), bod b) bude ještě projednán.

1.4.2. Ostatní

a) Návrh na změnu ukončení předmětu MP313K Úvod do studia veřejné správy, a to z formy
„kolokvia“ na „kombinovanou písemnou a ústní zkoušku“.

Závěr: Kolegium návrh projednalo. Zdůrazněn byl rostoucí význam průběžného hodnocení
studenta během semestru. Cílem je zajistit, aby student měl motivaci vzdělávat se průběžně, a
nikoliv nárazově pouze ve zkušebním období, a to tím spíše v předmětech bez výuky s

2



povinnou účastí. Z hlediska dlouhodobého strategického záměru kolegium uložilo garantovi
magisterského studijního programu prokonzultovat s garantem předmětu ukončení předmětu
formou zápočtu s průběžným plněním v průběhu semestru.

b) Klinika daňového práva Odvolací finanční ředitelství.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo. Zdůraznilo, že garant nese odpovědnost, dohlíží a
kontroluje průběh výuky.

c) Právo veřejných zakázek, Klinika práva veřejných zakázek.

Závěr: Kolegium oba návrhy odsouhlasilo bez připomínek.

d) Římské právo trestní - návrh na obnovení předmětu, který nebyl po určitou dobu vyučován.

Závěr: Kolegium návrh odsouhlasilo s podmínkou, že předmět budou moci využít i studenti
prvních ročníků (bez prerekvizit). Zároveň doporučilo spolupráci s Katedrou trestního práva.

Předměty 5. a 6. semestru v režimu jednoho ukončení, realizovány již schválené změny v
souvislosti s reformou výuky občanského práva.

1.5. Proděkanka informovala o konání TSP, o obdržených přihláškách ukrajinských studentů a
připomněla termín zasedání přijímací komise dne 4. 5. 2022.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí, děkan poděkoval proděkance za přípravu
podkladů.

2. Reakreditace DSP – příprava (doc. Šilhán)

Proděkan Šilhán sdělil, že se v těchto dnech odevzdávají sebehodnotící zprávy a práce
probíhají dle harmonogramu.

Závěr: Kolegium vzalo průběžné informace na vědomí.

3. Příprava programu Kriminalistika

Děkan informoval o zamýšleném studijním programu Kriminalistika. Do přípravné fáze je
zapojena PřF, kterou v této věci zastupuje proděkan Leichmann, dále se počítá s participací i
dalších fakult. Za PrF problematiku řeší dr. Provazník. Děkan sdělil, že aktuálně probíhají
jednání k dimenzi programu, využití laboratoří nebo k způsobu financování. Proděkan Sehnálek
vznesl podnět na možnost využití fondů, více bude sděleno později.
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4. Různé

4.1. Děkan

4.1.1. Předložil žádost prof. Ronovské o dodatečné schválení externího vyučujícího dr.
Stránského jako člena komise pro SZZk v období jaro 2022.

Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo.

4.1.2. Předložil žádost prof. Kalvodové o podporu účasti studentů na simulovaném trestním
procesu.

Závěr: Kolegium vyjádřilo žádosti podporu. Požádalo proděkanku Jurníkovou o domluvu s
proděkanem Fryštákem a upřesnění výše nákladů na dalším zasedání KD. Pro účely
financování zmíněné akce bude použito mimořádné stipendium.

4.1.3. Předložil žádost organizace dTest o partnerství při přípravě a realizaci 4. ročníku
spotřebitelského moot courtu vč. žádosti o finanční podporu ve výši 100 tis. Kč.

Závěr: Kolegium se vyjádřilo ke spolupráci kladně. Přislíbilo podporu pro využití fakultních
prostor a knižní produkce PrF pro ocenění studentů. Finanční podpora nebude poskytnuta.

4.1.4. Prodiskutoval body květnového akademického senátu a zrekapituloval dokumenty, které
budou na senát předány. Jedná se o návrh Disciplinárního řádu PrF, návrhy nových vedoucích
kateder/ústavů, změny studijního plánu.

4.1.5. Seznámil s termínem setkání zástupců MU s řediteli SŠ v Mendelově muzeu. Setkání se
uskuteční 17. června 2022. Případná účast bude záviset na dalších informacích z RMU.

4.1.6. Seznámil se zástupem na slavnostním předávání dekretů docentům, které proběhne 9.
června 2022 v dopoledním čase. Děkana na akci zastoupí proděkan Fryšták.

4.1.7. Informoval o pozvánce na akci „Právník roku“, akce se uskuteční 27. května 2022 v TOP
HOTELU Praha.

4.2. Proděkanka Jurníková

Předložila návrh Disciplinárního řádu PrF. Sdělila, že od 1. září 2022 začne platit nový jednotný
Disciplinární řád MU, kterým se fakulta bude řídit. V rámci tohoto řádu je fakulta zplnomocněna
sestavit disciplinární komisi. Upozornila, že nově by měla mít 4 členy a 2 náhradníky (akademik
a student) s funkčním obdobím na dva roky. Seznámila s funkcí náhradníků, kteří budou
využívání v případě podjatosti někoho z řádných členů komise. Uvedla, že bude nutné ještě
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dořešit jmenovací dekrety. Návrh bude zaslán ke schválení květnovému AS PrF MU a dále pak
velkému senátu, který se uskuteční 6. června 2022.

4.3. Proděkan Sehnálek

4.3.1. Hovořil k hodnocení vědy dle metodiky M17+ a mimo jiné otevřel otázku bodového
hodnocení publikací typu národní zpráva.

Závěr: Kolegium se usneslo, že diskuse k této problematice včetně vytíženosti bude věnován
samostatný bod na zasedání KD dne 23. května 2022.

4.3.2. Požádal proděkana Radvana o propagaci nových studijních předmětů na fakultním webu.

4.4. Proděkan Radvan

4.4.1. Pozval na akci „Práva na trávníku“ ve středu 18. května od 16.00 hodin. Akce proběhne
na trávníku podél fakulty a na fakultním dvoře. Sdělil, že pozvánku obdrží zaměstnanci také v
dubnovém newsletteru, informace jsou na webu fakulty nebo v události na Facebooku.
Informoval, že dnes sponzoring přislíbila firma KROUPAHELÁN, advokátní kancelář, s.r.o.,
požádal tajemnici fakulty o přípravu smlouvy.

4.4.2. Sdělil, že byl uzavřen termín pro podávání přihlášek do programu Erasmus+ STT (školení
zaměstnanců) pro akademický rok 2022/2023. Konstatoval, že všichni přihlášení předběžně
splňují kritéria pro vybraný program a výběrová komise provede výběr. Prodiskutoval záměr
personálního obsazení výběrové komise.

4.5. Proděkan Fryšták

4.5.1. Připomněl konání propagační přednášky „Prezentace služby kriminální policie a
vyšetřování“, která proběhne 26. dubna 2022 v 10 hodin v místnosti 034. Požádal děkana o
zahájení. Dále přislíbil informovat o společném memorandu s Policií České republiky, Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje na květnové poradě vedoucích kateder.

4.5.2. Podal zprávu z proběhlé konference ELFA ve Varšavě, které se účastnil. Zmínil dobré
jméno, které naše fakulta a akademici mají tomto v mezinárodním zastoupení.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu

V Brně dne 25. 4. 2022
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