Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU
konaného dne 3. dubna 2012

Čas konání: 14:00 – 16:00 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU
Přítomni: 31 členů (dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu)
Program jednání (program je přílohou č. 2 tohoto zápisu)
1. Zahájení
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.
3. Různé

1. Zahájení
Jednání zahájil v zastoupení předsedkyně vědecké rady děkanky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové,
CSc. proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. a přivítal přítomné členy vědecké
rady. Doc. Kotásek následně představil program zasedání vědecké rady.
Před přistoupením k dalšímu bodu doc. Kotásek předal dekret děkanky Právnické fakulty
Masarykovy univerzity vyjadřující ocenění za mimořádné výsledky pedagogické a vědecké práce
v oblasti práva a právní vědy prof. JUDr. Petrovi Hajnovi, DrSc. Tímto dekretem byly s účinností od
1. 1. 2012 prof. Hajnovi uděleny práva emeritního profesora, a to v souladu s čl. 9 Směrnice rektora
č. 2/2010 Karierní řád Masarykovy univerzity.
2. Další postup v habilitačním řízení JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. požádal prof. JUDr. Jana Filipa, CSc.,
předsedu habilitační komise pro habilitační řízení JUDr. Michala Bartoně, Ph.D. o předložení zprávy
vědecké radě ve věci dalšího postupu v tomto habilitačním řízení. Prof. Filip informoval o činnosti
habilitační komise, která pracovala ve složení:

předseda komise:

prof. JUDr. Jan Filip, CSc

Právnická fakulta
Masarykovy univerzity

členové:

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Ústavní soud

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Právnická fakulta
Masarykovy univerzity

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Právnická fakulta
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Paneurópske vysoké
školy
Komise jmenovala tyto oponenty habilitační práce:
•
•
•

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – Právnická fakulta UK v Praze
prof. JUDr. Ján Svák, CSc. – Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola

Prof. Filip přednesl zprávu habilitační komise. Ve svém vystoupení podrobně seznámil vědeckou radu
s hodnocením vědecké kvalifikace uchazeče, s hodnocením jeho pedagogické způsobilosti a
s hodnocením habilitační práce uchazeče. Prof. Filip na závěr konstatoval, že habilitační komise po
posouzení všech předložených materiálů a dle oponentských posudků, se na svém zasedání dne 26.
3. 2012 usnesla na návrhu, že uchazeč má být jmenován docentem v oboru ústavní právo a
státověda.
Doc. Kotásek poděkoval za prezentaci a otevřel rozpravu. Vzhledem k absenci dotazů doc. Kotásek
předložil členům vědecké rady ke schválení níže uvedené usnesení. Vědecká rada jej následně přijala.
Hlasování vědecké rady: (31 členů pro, žádný člen nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování):
1.

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity bere na vědomí zprávu
předsedy habilitační komise a dosavadní postup v habilitačním řízení JUDr. Michala
Bartoně, Ph.D.

2.

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity souhlasí, aby na jejím
zasedání dne 3. 4. 2012 proběhla další fáze habilitačního řízení dle § 72 odst. 9 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), a dle článku 5 odst. 8 Směrnice rektora č. 4/2010 Habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na Masarykově univerzitě.

3.

Vědecká rada bere na vědomí téma habilitační přednášky „Expresivní jednání
jako forma realizace svobody projevu“, které uchazeč navrhnul dle čl. 5 odst. 9 písm. b)
citované směrnice.

Zhodnocením habilitační přednášky pověřuje vědecká rada tyto své členy:
•

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

•

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Po přednášce požádal proděkan doc. Kotásek členy vědecké rady pověřené zhodnocením přednášky,
aby se ujali své práce. Ti opustili jednací místnost za účelem vypracování svých stanovisek. V jednací
místnosti byla zahájena rozprava k přednášce, jejíž součástí byly též reakce Dr. Bartoně na otázky a
doporučení, které vzešly z oponentských posudků.
Po ukončení rozpravy následovala neveřejná část jednání vědecké rady. Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
představil jménem obou hodnotitelů hodnocení přednášky uchazeče. Hodnotitelé konstatovali, že
nemají k prezentované přednášce, jejímu obsahu ani formě žádné kritické výhrady. Přednášející dle
hodnotitelů prokázal jednoznačně vysokou odbornost a způsobilost vyložit v limitovaném čase
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koncept a řešení relativně složitého právního problému. Plný text zprávy o hodnocení habilitační
přednášky je obsažen v habilitačním spisu.
Následně byli vědeckou radou zvoleni skrutátoři (29 členů pro, žádný člen nebyl proti a 2 se zdrželi
hlasování) ve složení :
• prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
• JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Poté vědecká rada hlasovala tajným hlasováním o návrhu, zda má být JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.
jmenován docentem.
Z celkového počtu 41 členů vědecké rady bylo hlasování přítomno 31 členů.
Rozdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno hlasovacích lístků - 31
Odevzdáno kladných hlasů - 30
Odevzdáno záporných hlasů - 0
Odevzdáno neplatných hlasů - 1
Na základě výsledku tajného hlasování vědecká rada doporučila děkance, aby předložila rektorovi
Masarykovy univerzity návrh na jmenování JUDr. Michala Bartoně, Ph.D. docentem v oboru
ústavního práva a státovědy.
5. Různé
Vědecká rada schválila po návrhu Oborové komise všemi svými hlasy (31 členů pro, nikdo proti a
nikdo se nezdržel hlasování) návrh na upřesnění tématu disertační práce Mgr. Veroniky Kudrové,
jejíž školitelkou je JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., z původního „Správní řízení podle zákona o vysokých
školách“ na „Správní rozhodování vysokých škol“.
Dále vědecká rada všemi svými hlasy (31 členů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování)
schválila následující odborníky jako členy komisí pro státní rigorózní zkoušku v oboru Právo
informačních a komunikačních technologií. Daní odborníci byli schváleni oborovou radou v únoru
2012.
•

JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – Ústav práva a technologií, PrF MU (interní člen)

•

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. – katedra občanského práva, PrF MU (interní člen)

•

JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. – Nejvyšší správní soud (externí člen)

•

JUDr. Ján Matejka, Ph.D. – Ústav státu a práva Akademie věd (externí člen)+

Další interní člen: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. a doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D
Další externí člen: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze
Vědecká rada poté schválila JUDr. Tomáše Sobka, Ph.D. za člena komise pro Státní závěrečné
zkoušky v bakalářském a magisterském studiu, včetně obhajob bakalářských a diplomových prací.
Podklady pro bod Různé jsou součástí přílohy č. 4.
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Na závěr proděkan pro vědu a výzkum doc. JUDr. Josef Kotásek poděkoval všem přítomným za
účast na vědecké radě.
Další zasedání vědecké rady se uskuteční 5. června 2012.

V Brně dne 11. dubna 2012
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Zapsal: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Program
3. Návrh usnesení Vědecké rady Právnické fakulty MU ve věci určení dalšího postupu
habilitačního řízení JUDr. Michala Bartoně, Ph.D.
4. Podklady pro bod Různé
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