
Právnická fakulta 

Výroční zpráva o činnosti za rok 1997 

  
  

Děkan: Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 
  
Proděkani: Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. 
 Doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 
 Doc. JUDr. Josef Fiala, CSc. 
 Doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc. 
  
Předseda AS PrF MU: JUDr. Dana Hrabcová 
  
Tajemník: Ing. Oldřich Zejda 

 

 

V roce 1997 pokračovala tendence k podstatnému zvyšování kvality výuky na fakultě a k její interna-
cionalizaci, nastoupená v předcházejícím roce. Rovněž ve vědecko-výzkumné oblasti byla zazname-
nána vysoká aktivita s odpovídajícími výsledky. 

V oblasti pedagogické pokračovala reforma právnického studia započatá ve školním roce 1996/97. 
Byla ukončena přestavba blokových (souborných) zkoušek a závěrečné magisterské státní zkoušky. 
Zavedení řady nových předmětů přispělo ke zvýšení náročnosti právnického studia a zvýšení prestiže 
absolventů právnického studia. Na řadě předmětů se výukově podíleli i učitelé ze zahraničních univer-
zit.  

Na pomoci při zavádění některých nových předmětů se podílela Vzdělávací nadace Jana Husa jak 
svými kontakty na zahraniční lektory, tak i materiální pomocí. V tomto školním roce bylo vedle 
magisterského studia oboru „právo“ otevřeno rovněž tříleté specializované studium bakalářské zamě-
řené na problematiku právních vztahů k nemovitostem a teorii a praxi přípravného řízení trestního. 
V současné době studuje na Právnické fakultě MU v magisterském studiu 2116 posluchačů (z toho 
175 cizinců) a v bakalářském studiu 71 posluchačů. V postgraduálním studiu studuje 174 posluchačů 
(z toho dva interně). V této nejnáročnější formě studia se fakulta důrazně zaměřila na zvyšování kvali-
ty tak, aby vědecky vychovávala doktorandy s motivací, kteří dosahují předpokládaných výsledků.  

I když Právnická fakulta dosud nezavedla systematickou výuku v cizích jazycích, uskutečnil se již 
druhým rokem ucelený semestrální přednáškový cyklus učitelů pařížských právnických fakult s tlu-
močením do češtiny, tentokrát na téma „Vybrané otázky práva ES“. Na výuku základního kurzu práva 
Evropských společenství fakulta získala od Komise ES grant „Jean Monnet Course“. Tvůrčí vědecká 
činnost probíhala ve formě práce na grantových projektech, kterých bylo řešeno 8. Výsledky vědecké 
práce byly publikovány ve formě monografií učitelů fakulty, a to v počtu 23, z toho 2 zahraničních. 
Původních odborných a vědeckých článků včetně příspěvků do sborníků bylo publikováno cel-
kem 174. Pokračovalo vydávání obou fakultních ročenek (Orbis Iuris Romani a Ročenka evropského 
práva), jakož i fakultního odborného právnického časopisu. 

Tvůrčí vědecká činnost učitelů fakulty se projevuje i v jejich kvalifikačním růstu. Dva z nich úspěšně 
obhájili docentské habilitační práce a čtyři odborní asistenti ukončili postgraduální doktorandské stu-
dium získáním titulu Dr. Uvádění výsledků vědecké práce do praxe se uskutečňuje především cestou 
vypracovávání expertíz pro státní orgány a účastí učitelů fakulty v legislativní práci ústavních orgánů. 
Bohatá je rovněž přednášková činnost pro širší právnickou i jinou veřejnost. Pokud jde o učební po-
můcky, v loňském roce vyšlo 42 učebnic a skript, z toho 1 v zahraničí, čímž se podařilo prakticky 
pokrýt všechny vyučované předměty kvalitními učebními texty. 



Přímou formou vědecké komunikace jsou konference a odborné semináře. V uplynulém roce Právnic-
ká fakulta uspořádala 7 konferencí. Učitelé fakulty se naopak zúčastnili 15 konferencí a seminářů, 
z toho 6 v tuzemsku a 9 v zahraničí, kde bylo předneseno celkem 12 příspěvků. 

Velmi příznivě se rozvíjely zahraniční styky, a to jak na úrovni vědecké, tak pedagogické. Jako každo-
ročně se konal za účasti skupiny učitelů John Marshall Law School z Chicaga česko-americký semi-
nář, tentokrát na téma komparace práva ČR a USA v oboru ústavního a dědického práva. Další spo-
lečnou akcí byla konference o smluvní svobodě, z níž byl vydán obsáhlý sborník. Fakulta přijala cel-
kem 65 hostů ze zahraničí, z nichž většina přednesla v rámci výuky přednášku. Učitelé fakulty absol-
vovali 38 studijních pobytů v zahraničí. Vzrostl počet studentů, kteří navštívili zahraniční vysoké ško-
ly buď za účelem krátkodobých kurzů, nebo dlouhodobých studijních pobytů – 57. Velkým úspěchem 
spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Paříž XI bylo zajištění účasti 10 našich studentů na kurzu 
Letní školy evropského práva pořádaném v rámci projektu TEMPUS této fakulty. 


