Zápis z elektronického hlasování Vědecké rady Právnické fakulty MU
ukončeného dne 10. února 2014 v 23:59

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. přednesla
prostřednictvím Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu členům Vědecké rady následující
žádost o vyslovení souhlasu formou elektronického hlasování.
„Vážené členky, vážení členové Vědecké rady,
dovoluji si vás tímto jménem paní děkanky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. požádat o účast
na elektronickém hlasování vzhledem k níže uvedeným třem bodům.
1) Návrh na udělení Zlaté medaile MU významnému absolventu, JUDr. Ivě Brožové, předsedkyni
Nejvyššího soudu ČR
K tomuto bodu si dovoluji připojit dopis paní děkanky adresovaný členům VR:
"Vážené členky, vážení členové vědecké rady,
dne 22. 1. 2014 jsem obdržela od vedoucích kateder PrF MU nominace na udělení Zlaté medaile
MU, které jsem následně projednala na zasedání kolegia děkana dne 27. 1. 2014. Kolegium se na
základě návrhů z kateder usneslo na nominaci JUDr. Ivy Brožové, předsedkyně Nejvyššího soudu
ČR, k udělení tohoto ocenění. Pro podání návrhu rektorovi MU je třeba doporučení vědecké rady
fakulty (čl. 4 odst. 5 Směrnice rektora č. 10/2002 o udělování medailí Masarykovy univerzity).
Návrh děkanky spolu s odůvodněním je obsažen v příloze tohoto e-mailu. Dovoluji si Vás proto
požádat o elektronické hlasování o níže uvedeném návrhu:
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity doporučuje, aby návrh děkanky na udělení
Zlaté medaile MU JUDr. Ivě Brožové, předsedkyni Nejvyššího soudu ČR, byl předložen rektorovi
Masarykovy univerzity."
Prosím o odpověď pouze odesílateli této zprávy, a to ve formě:
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE
2) Schválení nových členů komise pro Státní rigorózní zkoušku z řad akademických pracovníků s
titulem Ph.D.
Na základě návrhu komise pro státní rigorózní zkoušku v specializaci Pracovní právo je Vědecké
radě předložen návrh (schválený oborovou radou) na jmenování nové členky stálé komise pro
Státní rigorózní zkoušku ve specializaci Pracovní právo - JUDr. Andrey Hrdličkové, Ph.D.
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Prosím o odpověď pouze odesílateli této zprávy, a to ve formě:
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE
3) Schválení členů komise pro SZZk (ústní část i obhajoby)
Na základě návrhu vedoucího katedry Pracovního práva a sociálního zabezpečení doc. JUDr. Milana
Galvase, CSc. se navrhuje JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. jako členka komisí v bakalářském,
magisterském i navazujícím studijním programu.
Prosím o odpověď pouze odesílateli této zprávy, a to ve formě:
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE
Paní Dr. Hrdličková působí jako odborná asistentka na Katedře pracovního práva a sociálního
zabezpečení PrF MU. V oboru pracovního práva má dlouholeté zkušenosti. Více informací je možné
nalézt také zde: http://www.muni.cz/people/243460
Dovoluji si požádat o provedení všech hlasování do pondělí 10. 2. 2014 vč. Hlasy po tomto dni
nebudou moci být započteny.
Podklady k bodu č. 1 jsou součástí přílohy této zprávy. Jsem k dispozici k poskytnutí dalších
informací a podkladů k jednotlivým bodům elektronického hlasování.
Dovoluji si také informovat, že následující zasedání Vědecké rady PrF MU se bude konat dne 1.
dubna 2014 a jeho součástí bude habilitační přednáška.
Také si dovoluji upozornit na vydání nové směrnice upravující habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na Masarykově univerzitě. Směrnice a její přílohy jsou dostupné zde:
https://is.muni.cz/do/rect/normy/smernicerektora/Smernice_MU_3-2014.docx?info

Velice děkuji,
s úctou
Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
Právnická fakulta
Masarykova univerzita
+420 549 49 1206“

Hlasování členů Vědecké rady:
Počet členů Vědecké rady: 44
Hlasovalo celkem: 30
Hlasování k jednotlivým bodům
1) Návrh na udělení Zlaté medaile MU významnému absolventu, JUDr. Ivě Brožové,
předsedkyni Nejvyššího soudu ČR
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Souhlasilo: 27
Nesouhlasilo: 1
Zdrželo se: 2
2) Schválení nových členů komise pro Státní rigorózní zkoušku z řad akademických pracovníků s
titulem Ph.D.
Souhlasilo: 30
Nesouhlasilo: 0
Zdrželo se: 0
3) Schválení členů komise pro SZZk (ústní část i obhajoby)
Souhlasilo: 30
Nesouhlasilo: 0
Zdrželo se: 0

Závěr: Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyslovila souhlas se všemi
předloženými návrhy.

V Brně dne 11. února 2014

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkanka

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Příloha: Podklady k bodu č. 1 – „Návrh na udělení Zlaté medaile MU významnému absolventu,
JUDr. Ivě Brožové, předsedkyni Nejvyššího soudu ČR“

Zápis ze el. hlasování vědecké rady PrF MU dne 10. února 2014 – strana 3

