Zápis z hlasování Vědecké rady Právnické fakulty MU per rollam
ukončeného dne 30. listopadu 2017

Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu předneslo z pověření paní
předsedkyně Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty
Selucké, Ph.D. členům Rady k elektronickému hlasování následující návrhy.
Znění zprávy adresované členům Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity:

„Vážené členky, vážení členové Vědecké rady Právnické fakulty MU,

dovoluji si obrátit se na vás v souladu s čl. 6 Jednacího řádu Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy
univerzity a z pověření paní předsedkyně Vědecké rady doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. s prosbou o
účast na elektronickém hlasování Vědecké rady, a to v níže uvedených 6 bodech.
Prosím o provedení hlasování do čtvrtka 30. 11. 2017 vč. Hlasy po tomto dni nebudou moci být
započteny.

Prosím o odpověď pouze odesílateli této zprávy, a to ve formě: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ. Tuto odpověď je možné vyjádřit jak ke všem bodům souhrnně, tak ke
každému bodu zvlášť.
Podklady jsou součástí příloh této zprávy, a to v číslování dle jednotlivých bodů níže.

1) Návrh na jmenování garanta (prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.) magisterského studijního programu
Právo a právní věda
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2) Návrh na jmenování garanta (doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.) bakalářského studijního programu
Veřejná správa, obor Teorie a praxe trestního a správního procesu
3) Návrh na jmenování garanta (doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.) bakalářského studijního programu
Právní specializace, obor Vyšší justiční úředník
4) Změna názvu disertační práce Mgr. Matěje Dobeše
5) Návrh na jmenování JUDr. Jana Horeckého, Ph.D. členem komise pro obhajoby bakalářských a
diplomových prací a členem komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním
programu
6) Schválení návrhu Požadavků a kritérií uplatňovaných v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování
profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Dovoluji si také podat informaci, že zasedání Vědecké rady plánované na 5. prosince 2017 se
NEKONÁ. Následující zasedání Vědecké rady bude tedy až 13. února 2018 (bude to výjimečně druhé
úterý daného měsíce).

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků na doplnění se na mě, prosím, neváhejte obrátit.

Velice děkuji,

s úctou

Mgr. Ing. Jiří Jaroš
Vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

Právnická fakulta
Masarykova univerzita

2

+420 549 49 1206“
Hlasování členů Vědecké rady PrF MU:
Počet členů: 44
Hlasovalo celkem: 31
Hlasování k jednotlivým bodům:
Ad 1) 30 členů souhlasilo, 1 se zdržel hlasování
Ad 2) 30 členů souhlasilo, 1 se zdržel hlasování
Ad 3) 31 členů souhlasilo
Ad 4) 31 členů souhlasilo
Ad 5) 31 členů souhlasilo
Ad 6) 28 členů souhlasilo, 3 se zdrželi hlasování
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity tak vyslovila souhlas ke všem
předloženým návrhům.

V Brně dne 1. prosince 2017
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Podklady k bodu Návrh na jmenování garanta (prof. JUDr. Věra
Kalvodová, Dr.) magisterského studijního programu Právo a právní věda
Podklady k bodu Návrh na jmenování garanta (doc. JUDr. Marek Fryšták,
Ph.D.) bakalářského studijního programu Veřejná správa, obor Teorie a
praxe trestního a správního procesu
Podklady k bodu Návrh na jmenování garanta (doc. JUDr. Petr Lavický,
Ph.D.) bakalářského studijního programu Právní specializace, obor Vyšší
justiční úředník
Podklady k bodu Změna názvu disertační práce Mgr. Matěje Dobeše
Podklady k bodu Návrh na jmenování JUDr. Jana Horeckého, Ph.D.
členem komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací a členem
komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském
studijním programu
Podklady k bodu Schválení návrhu Požadavků a kritérií uplatňovaných v
habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity
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