K projednání na zasedání vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity per
rollam říjen 2012
1. Změny ve složení komise pro Státní rigorózní zkoušku
Na základě návrhu komise pro státní rigorózní zkoušku v specializaci Teorie práva je
oborové radě předložen návrh na odvolání JUDr. Drahomíry Houbové, CSc. z funkce členky
komise pro státní rigorózní zkoušky ve specializaci Teorie práva, z důvodu odchodu
z Právnické fakulty. Současně je předložen návrh na jmenování nového člena téže komise
JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D.
2. Schválení školitele z řad akademických pracovníků s titulem CSc. a Ph.D. pro
studenta DSP
Dne 6.10.2009 schválila vědecká rada Ing. Evu Tomáškovou, Ph.D., jako školitelku
studenta v oboru Finanční právo a finanční vědy Mgr. Tomáše Hulkó, a to pro téma
disertační práce „Finančně právní aspekty ekonomického rozvoje regionu Centrope“.
Oborová komise navrhuje změnu školitele z Ing. Evy Tomáškové, Ph.D. (která je v současné
době na mateřské dovolené) na JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D.
3. Schválení školitele z řad akademických pracovníků s titulem CSc. a Ph.D. pro
studenta DSP a změněné téma jeho disertační práce
Dne 2.11.2010 schválila vědecká rada JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D., jako školitele
studenta v oboru Teorie práva Mgr. Jaromíra Šavelky, a to pro téma disertační práce
„Automatizované zpracování právních informací“. Oborová komise na žádost doktoranda i
školitele navrhuje změnu tématu na „Object-oriented Conceptual Analysis of Law“ a
odevzdání práce v anglickém jazyce.
4. Schválení školitelů studentů DSP z řad profesorů a docentů
Na návrh jednotlivých oborových komisí doktorského studijního programu předkládám
v souladu se čl. 26 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU vědecké radě ke schválení
jmenování:
• prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. – školitelem v oboru Trestní právo
• prof. JUDr. Květoslava Růžičky, CSc. – školitelem v oboru Mezinárodní právo
soukromé
• doc. JUDr. Jaromíra Harvánka, CSc. - školitelem v oboru Teorie práva
• doc. PhDr. Martiny Urbanové, Ph.D. - školitelkou v oboru Teorie práva
• doc. JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D. – školitelkou v oboru Občanské právo
• doc. JUDr. Ilony Jančářové, Ph.D. – školitelkou v oboru Správní právo a právo
životního prostředí
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5. Schválení školitelů z řad akademických pracovníků (s titulem CSc. a Ph.D.) pro
konkrétní studenty DSP (přijaté ke studiu v akademickém roce 2012/2013) a
konkrétní témata disertačních prací
Obor
Ústavní právo
a státověda

Navrhovaný
školitel
JUDr. Pavel Molek,
Ph.D., LL.M.
JUDr. Kateřina
Šimáčková, Ph.D.

Student

Téma disertační práce

Mgr. Michal Hájek

Právo na ochranu zdraví a
cizinci
Diskriminace jako porušení
rovnosti v důstojnosti a
právech
Magdeburské městské
právo a jeho aplikace v
Olomouci a podřízených
městech
Řešení sporů online

Mgr. Michal Čermák

Dějiny práva
a římské
právo

Mgr. et Mgr. Naďa
Štachová, Ph.D.

Mgr. Jan Rektor

Občanské
právo

JUDr. Jiří Handlar,
Ph.D.
JUDr. Pavel Koukal,
Ph.D.

Mgr. Jiří Slováček

JUDr. Markéta
Selucká, Ph.D.

JUDr. Iva Šťavíková
Řezníčková

JUDr. Marek
Fryšták, Ph.D.

Mgr. Ing. Vladimír
Gajdičiar
JUDr. Bc. Jiří Trnka
JUDr. Jan Zůbek

Trestní právo

Obchodní
právo

JUDr. Eva Žatecká,
Ph.D.
JUDr. Ing. Josef
Šilhán, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kubeša

Mgr. Monika Gazdová

Hospodářsko-soutěžní
omezení práv duševního
vlastnictví
Spotřebitelský úvěr a
implementace směrnic na
ochranu spotřebitele
Zákonnosť dokazovania v
trestnom konaní
Vazba v trestním řízení
Odklony v trestním řízení
Správa obchodních
společností v případě
hrozícího úpadku
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