
Zápis č. 19/2021-2022 ze zasedání kolegia děkana dne 9. 5. 2022

Přítomni:

děkan: doc. Škop, tajemnice: Ing. Přikrylová, proděkani: prof. Fryšták, doc. Sehnálek (od 9.50
hodin), doc. Šilhán (online), dr. Jurníková, doc. Koukal (online), doc. Radvan, předseda AS PrF
MU – dr. Vyhnánek

Host: doc. Mrkývka

9. 5. 2022
Program:

1.    Mgr. studium (doc. Mrkývka)

2.    Reakreditace DSP – příprava (doc. Šilhán)

3. Směrnice o studiu (dr. Jurníková)

4. Vyhlášení programu LL.M. v ICT (doc. Sehnálek)

5. Představení návrhu studijního plánu prezenční VS (doc. Sehnálek)

6. Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů PrF se Statutárním městem Ostrava
(doc. Sehnálek)

7. Hodnotící tabulka bc. prací (doc. Sehnálek)

8.    Různé

Děkan přivítal přítomné na pravidelném zasedání, které proběhlo hybridní formou. V úvodu
představil program s body k projednání.

1. Mgr. studium (doc. Mrkývka)

Proděkanka Jurníková informovala o plánovaném setkání pracovní skupiny k nové akreditaci
magisterského studijního programu.

Dále hovořila k aktuálnímu studijnímu plánu, seznámila s převody předmětů pro první ročníky a
představila nové PVP z kateder ústavního a občanského práva. Uvedla, že nové předměty jsou
okreditovány, mají interaktivní osnovu a budou zajímavé zvláště pro prváky. Informace bude
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poskytnuta studentům.

Proděkanka Jurníková seznámila s termínem online informativní schůzky s děkanem, vedením
fakulty a prváky, a to ve čtvrtek 9. 6. ve 14 hodin. Studenti budou na schůzce seznámeni se
studijním plánem, předměty aj. – ověřená forma z minulých dvou roků.

Závěr: Kolegium vzalo informace na vědomí.

2. Reakreditace DSP – příprava (doc. Šilhán)

Proděkan Šilhán potvrdil, že změny akreditace finalizují, aktuálně garanti ladí předměty.
Poděkoval všem garantům studijních programů za spolupráci.

Závěr: Kolegium vzalo zprávu na vědomí.

3. Směrnice o studiu (dr. Jurníková)

Proděkanka Jurníková předložila návrh Směrnice o studiu v bakalářských a magisterských
studijních programech. Sdělila, že se čekalo na důležité údaje, které jsou již k dispozici.
Kolegium následně prošlo a prodiskutovalo jednotlivé články a důležité části návrhu a shodlo se
na finálním znění. Proděkanka uvedla, že dokument projednala se SKAS. Směrnice včetně
přílohy bude vydána s účinností od 1. 9. 2022.

Závěr: Kolegium, po zapracování odsouhlasených připomínek, doporučilo děkanovi upravenou
normu k podpisu.

4. Vyhlášení programu LL.M. v ICT (doc. Sehnálek)

Proděkan Sehnálek předložil návrh změn vnitřních předpisů Právnické fakulty Masarykovy
univerzity upravujících realizaci vzdělávání v rámci LL.M. Návrh zahrnuje jednak změnu Statutu
PrF - konkrétně zrušení Řádu vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu (řád je
aktuálně obsahově zastaralý, jelikož obsahuje řadu duplicit vůči řádu univerzitnímu a je dále
nevhodný pro realizaci nově upraveného programu v jeho kombinované formě) a zrušení
orgánů, které byly v minulosti k zabezpečení kurzů LL.M. zřízeny (předpokládá se přechod na
univerzitní model správy programů). Dále zahrnuje zcela nový návrh vnitřního předpisu PrF
„Směrnice o vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu“, který problematiku
vzdělávání v programech LL.M. ve vazbě na univerzitní úpravu reguluje.

Proděkan, pokud jde o samotnou realizaci vzdělávání v LL.M., představil novou úpravu průběhu
a ukončování vzdělávání a předložil návrh smlouvy s účastníky ve variantách pro právníky a
neprávníky, které se liší zahrnutím povinného propedeutického vzdělávání pro neprávníky.
Proděkan dále přítomným členkám a členům kolegia předložil text vyhlášení přijímacího řízení a
harmonogram vzdělávání se zahájením výuky v září 2022. Uvedl, že nový program je připraven
k vyhlášení. Rovněž jsou připraveny ke spuštění upravené webové stránky.
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Dále předložil návrh propagačního letáku. Požádal přítomné o podporu propagace nového
programu. V závěru svého vstupu informoval o dalším postupu. Návrh na změnu statutu PrF
bude předložen k projednání na červnovém zasedání AS PrF a dr. Vyhnánek přislíbil předat
předběžnou informaci již na dnešním zasedání AS PrF MU.

Děkan poděkoval za přípravné práce a uvedl, že na základě tohoto modelu budeme vytvářet
další programy LL.M. Požádal dále prod. Radvana o zajištění propagace programu LL.M. v ICT.

Závěr: Kolegium vyjádřilo souhlas s předloženými dokumenty, se změnou Statutu PrF, s
návrhem Směrnice o vzdělávání v programech mezinárodně uznávaného kursu, odsouhlasilo
znění obou smluv i harmonogram vzdělávání a vyjádřilo souhlas s vyhlášením přijímacího řízení
do programu LL.M. v ICT.

5. Představení návrhu studijního plánu prezenční VS (doc. Sehnálek)

Proděkan Sehnálek seznámil kolegium s průběhem přípravy návrhu nového studijního plánu
pro program prezenční veřejné správy. Uvedl, že se nad studijním plánem pravidelně potkávali s
doc. Tomáškovou. Program obecně vychází z magisterského studijního programu a má
zajištěnu individualizaci/specializaci širokou nabídkou PVP. Jádro programu leží v oblasti
veřejného práva, soukromé právo je možné volit z nabídky. Dle navrhované koncepce bude
možné využít v maximální míře již existující přednášky, nabídka seminářů bude odpovídat
potřebám cílové skupiny. Co se týká praxe, probíhala by ve spolupráci s Magistrátem města
Brna a ev. magistráty dalších měst. Program bude ukončen státní zkouškou, včetně obhajoby
závěrečné práce. Proděkan otevřel otázku formy ukončení a vyjádřil podporu stávajícího
mechanismu. Nastínil problémy s vazbou na navazující mgr. studijní program Veřejná správa. V
následné rozpravě kolegium diskutovalo nad studijním plánem a profilem absolventa.

Závěr: Kolegium se shodlo, že předběžný návrh studijního plánu schválí s doplněním studijního
profilu, napojení předmětů k ukončování a na profil absolventa. Kolegium doporučilo z
praktických důvodů přejmenování programu např. „Veřejný sektor v právu“.

6. Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů PrF se Statutárním městem Ostrava
(doc. Sehnálek)

Proděkan předložil pro informaci návrh smlouvy mezi PrF MU a Statutárním městem Ostrava o
zabezpečení odborných praxí. Uvedl, že smlouva je z hlediska obsahu standardní, je pojatá
spíše obecně, takže bude sloužit též jako platforma pro praxe i mimo obor Právo a právní věda,
tedy především v chystaném prezenčním bakalářském programu Veřejná správa.

Závěr: Děkan poděkoval za zajištění. Kolegium vzalo zprávu na vědomí.

7. Hodnotící tabulka bc. prací (doc. Sehnálek)

Proděkan Sehnálek předložil hodnotící tabulku bc. prací oborů VESP a MPS, která bude k
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dispozici pro akademiky.

Závěr: Kolegium vzalo na vědomí.

8. Různé

8.1. Děkan

8.1.1. Požádal o zástup na slavnostní akci Dies Academicus 2022 dne 19/5 2022, kdy se
účastní VR UK v Praze.

Závěr: Zástup bude dořešen v průběhu týdne, neboť účast zástupce fakulty je nutná.

8.1.2. Podal zprávu ze Sjezdu českých právníků, kterého se v minulém týdnu účastnil společně
s proděkanem Radvanem.

8.1.3. Předložil žádost prof. Ronovské z KObčP o dodatečné schválení externího vyučujícího dr.
Hromady pro předmět Pracovní právo I pro období jaro 2022, z důvodu doplnění vyučujících v
daném předmětu.

Závěr: Kolegium žádost odsouhlasilo.

8.1.4. Prodiskutoval s přítomnými odpolední hodnocení s vedoucím KOP doc. Kotáskem.

8.1.5. Poděkoval za organizaci a bezproblémový průběh proběhlé imatrikulace.

8.2. Proděkan Fryšták

Informoval, že vedoucím kateder byly rozeslány materiály k hodnocení VaV a aktuálně probíhá
fáze úprav. Na dotaz, týkající se anglických částí textu uvedl, že jsou preferovány texty v
českém jazyce. Překlady budou provedeny společně a zajištěny v jednotném stylu. Proděkan
Šilhán požádal o přidání do adresáře pro zasílání.

Schválil: Martin Škop, děkan

Zpracovala: Hana Hrušková, vedoucí sekretariátu

V Brně dne 9. 5. 2022
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