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 ÚVO D N Í SLOVO
Květen – měsíc vědeckých konferencí
Slovo „konference“ bude v květnu zřejmě jedním
z nejskloňovanějších na Právnické fakultě Univerzity Palackého (PF UP). Fakulta pořádá nebo se podílí na organizaci celkem
čtyř vědeckých setkání.
„Fakultě se dlouhodobě daří rozvíjet vědecké činnosti
a její vědecký potenciál rok od roku roste. To se odráží nejen v
počtu konferencí, které organizujeme či se na nich podílíme,
ale především v kvalitě konferenčních výstupů jednotlivých
účastníků,“ zhodnotila proděkanka pro vědu a výzkum Blanka
Vítová.
Nejvýznamnější událostí vědeckého života, která se
koná přímo na právnické fakultě, jsou Olomoucké právnické
dny. Letos se uskuteční již pojedenácté, ve dnech 18.-19. května. Konference bude tradičně rozdělena na dvě části. V úvodní
plenární sekci přislíbili účast významní odborníci jako Robert
Fremr, soudce Mezinárodního trestního soudu, Roman Fiala,
místopředseda Nejvyššího soudu, a Lenka Bradáčová, vrchní
státní zástupkyně v Praze. V další části dvoudenní akce budou
následovat tematicky zaměřené sekce. Konferenci ve čtvrtek
zpestří slavnostní galavečer.
„Věříme, že připravovaný ročník Olomouckých právnických dnů bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky
předcházející a že květnové setkání v Olomouci přinese opět
velmi živou a plodnou vědeckou debatu,“ řekla děkanka Zdenka Papoušková.
Dvě vědecká setkání chystá na květen Jean Monnet
Centre of Excellence v oboru evropského práva při PF UP.

Jedním z nich bude prestižní mezinárodní multioborová konference The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects, na které se organizačně podílí Ministerstvo zahraničních věcí ČR a
Česká asociace pro evropská studia. Význam konference, která
se uskuteční 22.-23. května, podtrhuje i místo konání – velký
sál Černínského paláce v Praze.
„Konference je svým zaměřením, rozsahem i obsahem
ojedinělou akademickou i společenskou akcí s nadnárodním
přesahem. K aktivní účasti se nám podařilo získat celou řadu
předních odborníků na otázky práva Evropské unie, politiky a
ekonomie, jakož i zástupce unijních institucí,“ uvedla Naděžda
Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence. Mezi hlavními řečníky vystoupí například členka Evropské komise Věra
Jourová, rektor College of Europe Jörg Monar, bývalý generální advokát Soudního dvora EU Miguel Poiares Maduro nebo
světově uznávaný znalec práva EU a profesor Heidelberské
univerzity Peter-Christian Müller-Graff.
Své druhé vědecké odborné setkání pořádá Jean Monnet Centre of Excellence cíleně pro studenty přímo na olomoucké právnické fakultě. Konference s názvem Lidská práva
jako součást společných evropských hodnot se uskuteční 2.
května a záštitu nad ní převzala děkanka PF UP. Centrum pořádá studentskou konferenci již podruhé.
Vedle těchto tří vědeckých akcí je právnická fakulta
podepsaná jako spolupořadatel také pod konferencí Healthcare in Danger: A Central and Eastern European Perspective, kterou 11.-12. května hostí Olomouc.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
S PODPOROU FONDU. Luděk Plachký, posluchač 3. ročníku
magisterského oboru Právo, je prvním studentem PF UP, kterého podpoří Nadační fond UP. Luděk Plachký uspěl s žádostí na podporu projektu Emise, který založil již na gymnáziu.
Cílem projektu je propojení základního, středního, vysokého
školství a veřejnosti v oblastech biologie, chemie, zeměpisu
a práva životního prostředí. Od Nadačního fondu UP získá
100 000 korun. Univerzitní fond již třetím rokem finančně pomáhá umělcům, kreativcům, badatelům a inovátorům z řad
studentů magisterských a doktorských programů všech fakult.
Gratulujeme!
DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Rektor UP schválil žádost děkanky PF UP o stanovení další lhůty pro podání přihlášek ke
studiu v navazujícím magisterském studijním programu Politologie, obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Nová lhůta pro podávání přihlášek začne 12. června, kdy
se pro výše uvedený obor zpřístupní elektronická přihláška, a
skončí 12. července. Přijímací řízení se uskuteční v souladu se
stanovenými podmínkami na základě testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií v rámci Národních
srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, s.r.o.,
a to 19. srpna. Důvodem pro uvedený postup je skutečnost, že
počet dosud podaných přihlášek neumožní plně využít kapacitu daného oboru. Obor evropská studia se zaměřením na evropské právo je unikátním tím, že nabízí studentům možnost
(při splnění podmínek tzv. Double Degree) v rámci jednoho
studia získat vedle diplomu PF UP také diplom z ekvivalentního programu realizovaného na Paris Lodron Universität
Salzburk.
STŘEDOŠKOLSKÝ MOOT COURT. V pátek 7. dubna se na PF
UP konalo fakultní kolo Mezinárodního středoškolského moot
courtu. Soutěže se účastnilo osm týmů. Tématem letošního
ročníku je příběh slavného zpěváka, jehož pověst a popularita
utrpěla šrámy zveřejněním nelichotivých článků v časopise a
jejich následným sdílením na sociálních sítích. Soutěžící pod
vedením studentů právnické fakulty na případu pracovali již
od února. Podmínkou účasti bylo odevzdání písemného podání a následná účast v ústním kole, ve kterém museli přesvědčit
dvoučlenný panel soudců ve složení Mgr. Renata Burdová a
Mgr. Zdeněk Červínek, že právě jejich argumentace je ta správná a jediná možná. Do finálového kola postoupily čtyři týmy.
Absolutním vítězem fakultního kola se stal tým z Gymnázia a
JŠ Zlín ve složení Zuzana Hanačíková, Šimon Hána a Alexandr
Mahdal. Spolu s ním do finále postupují dva týmy z olomouc-

kého Gymnázia Hejčín, první ve složení Markéta Tománková
a Dominika Korcanová a druhý ve složení Tereza Katrňáková
a Johana Krutilová. Dalším postupujícím je tým ze Slezského
gymnázia v Opavě ve složení Terezie Smolková, Dominik Beránek, Marek Dumbrovský. Finále soutěže se za účasti soudkyně
JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D. koná v pátek 28. dubna. Všichni jste srdečně zváni.

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ. V polovině dubna vyvrcholil slavnostním
finále ve Vídni 24. ročník prestižní soutěže v mezinárodní obchodní arbitráži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. V letošním ročníku reprezentoval PF UP tým ve
složení Radim Doležal, Jan Palacký, Pavel Glos, Václav Stískala,
Zuzana Fricová, Milan Vařeka, Filip Staněk a Petra Kostková,
který se připravoval pod vedením JUDr. Miluše Hrnčiříkové,
Ph.D., Mgr. Václava Pravdy, Mgr. Tomáše Nováka a Vojtěcha
Vaňka. Olomoucký tým byl důstojnou konkurencí i prestižním
německým a francouzským univerzitám. Nyní se tým již plně
věnuje přípravě na příští ročník, a to zejména náborem nových
členů. Ten začne v následujících dnech a potrvá do konce září.
Více informací najdete v příštím vydání zPRÁVOdaje a na facebookové stránce Vis Moot - Palacky University.

Foto: Vis Moot - Palacky University
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KONEC INDEXŮ. Od akademického roku 2017/2018 přejde UP
na výhradně elektronickou evidenci studia. Studentům prvních ročníků již nebudou vydávány tzv. indexy a ani studenti
vyšších ročníků již nebudou mít povinnost je používat. Všechny údaje o studiu, zejména známky, budou evidovány výhradně v elektronickém systému STAG. Svou totožnost u zkoušek
budou studenti prokazovat kartou studenta (ve variantě ISIC
nebo pouze univerzitní), případně jiným dokladem totožnosti.
ON-LINE KURZ. Studentský spolek Nugis Finem ve spolupráci s Common Law Society natočil a zpřístupnil veřejnosti další
vzdělávací kurz. Tentokrát je zaměřený na římské právo. Lektoři kurzu provedou zájemce historickým vývojem římského
práva a rozeberou všechny jeho základní instituty. Příprava
kurzu trvala půl roku, spolupracovali na něm dvě univerzity a
pět odborníků na římské právo v čele s profesorem Michalem
Skřejpkem. Se studiem může začít kdokoli a kdykoli na speciální platformě pro hromadné otevřené on-line kurzy nazvané
Nostis.

budou velmi podrobná data o kvalitě výuky, používaných výukových metodách i o výsledcích učení, které přispějí ke zkvalitnění výuky a studijních programů.
VYSOKOŠKOLÁCI STŘEDOŠKOLÁKŮM. Studenti PF UP zapsaní do volitelného předmětu Environmentální právní klinika 2
navštívili v dubnu Slezské gymnázium v Opavě. Pro studenty
tří gymnázií (Slezské gymnázium v Opavě, Gymnázium Josefa
Kainara Hlučín a 1st International School of Ostrava) připravili
zážitkový výukový blok na téma ochrany ovzduší. Na praktické
případové studii představili možnosti obrany proti znečišťování ovzduší z lokálních zdrojů. Gymnazisté, kteří jsou zapojeni
do projektu Emise (tzv. emisaři), si ve výukovém bloku vyzkoušeli sepsat petici, kontaktovat úřady s podněty a stížnostmi,
zúčastnili se simulovaného zasedání zastupitelstva obce a diskutovali o efektivitě jednotlivých nástrojů obrany proti znečišťování ovzduší. Projekt Emise založil na Slezském gymnáziu v
Opavě v roce 2013 Luděk Plachký, který nyní studuje na PF UP
ve 3. ročníku magisterský obor Právo. Více o projektu si můžete přečíst na jeho webových stránkách.

SOUBOJ FAKULT. Do soutěže Souboj fakult, kterou 19. dubna pořádala ELSA Olomouc, se zapojily celkem tři týmy PF UP.
Soutěž se konala v rámci předmětu Právo životního prostředí
a soutěžící řešili konkrétní případ z praxe – námitku k územnímu plánu. Studenti nejprve zpracovávali zadání písemně a
poté je čekalo ústní kolo. Nejlepší teoretické a praktické dovednosti předvedl tým ve složení Tomáš Grygar, Petr Novák a
Martin Kolář. Rozhodla o tom komise ve složení JUDr. Veronika
Tomoszková, Ph.D. a Mgr. Tomáš Všetečka, absolvent PF UP
pracující v advokátní kanceláři Mgr. Marka Bukovského. Soutěže se dále zúčastnili Daniel Klobouček, Richard Klos, Pavel Glos
a Jindřiška Nováková s Šárkou Vandovou.
Foto: Archiv Slezské gymnázium v Opavě
TŘETÍ MÍSTO. Třetí místo přivezl tým PF UP ve složení Adam
Stawaritsch, Nikola Hlubinková, Tobiáš Turek z celostátního
finále soutěže Lidskoprávní moot court. První dvě místa obsadili studenti Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.
Finálové kolo se konalo v březnu na Ústavním soudě. V letošním, již 5. ročníku soutěže, studenti argumentovali v případu
týkajícím se omezování rodičovské způsobilosti v souvislosti
s výběrem základní školy.

EVALUACE. Ve dnech 18.-28. dubna probíhá na PF UP studentská evaluace výuky v předmětech letního semestru. Získána

DUBNOVÍ HOSTÉ. PF UP hostila v dubnu řadu významných
osobností. Na pozvání Jean Monnet Centre of Excellence přijeli doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D., ředitel odboru Evropské unie a mezinárodních organizací v České národní bance,
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JUDr. Soňa Matochová, Ph.D. z Úřadu pro ochranu osobních
údajů a také veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová,
Ph.D. Zkušenosti z praxe studentům také předávali kriminalista kpt. Mgr. Ladislav Rabina nebo státní zástupce JUDr. Josef
Zronek. Díky Jean Monnet Chair na fakultě přednášeli JUDr.
Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu Evropské unie a
JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D., zástupce ředitelky Odboru komunitárního práva (Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR
před Soudním dvorem EU). Doktorandi zase měli příležitost
diskutovat s profesorem Pavlem Holländerem.
ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ve dnech 31. března až 2. dubna se v Hynčicích pod Sušinou uskutečnil 2. výjezdní seminář pro milovníky
ústavního práva z řad studentů PF UP. Jeho tématem byly aktuální otázky lidských práv. Přítomní účastníci se ve svých příspěvcích věnovali např. lidské důstojnosti, odstupování států
od lidskoprávních závazků, eutanazii, náhradnímu mateřství,
boji s dezinformacemi či právům umělé inteligence. Diskuze o
těchto tématech prokázala, že mezi studenty PF UP není nouze o nadějné ústavní právníky, kteří se, jak přítomní zástupci
katedry ústavní práva doufají, budou tomuto oboru věnovat
i v budoucnu.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
MEDAILE ZA SPOLUPRÁCI. Na návrh právnické fakulty udělila
Univerzita Palackého svou pamětní medaili Arminu Stolzovi z
Karl-Franzens-Universität v Grazu. Rakouský akademik získal
medaili za více než dvacetiletou spolupráci a výuku na právnické fakultě, za šíření dobrého jména olomoucké univerzity
v zahraniční a rozvoj její mezinárodní prestiže. Oceněn byl
také u příležitosti svých šedesátých narozenin. Profesor Stolz
převzal medaili z rukou proděkana JUDr. Maxima Tomoszka,
Ph.D. ve čtvrtek 20. dubna v rotundě právnické fakulty.

FRANCOUZSKO-ČESKÁ LETNÍ ŠKOLA. Právnická fakulta vypsala výběrové řízení na stipendia podporující účast na Francouzsko-české letní škole práva. Ta se uskuteční 4.-8. září v
Olomouci a jejím okolí. Hlavním tématem letošního ročníku je
Protection of Minorities. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení najdete na fakultní e-nástěnce.
STIPENDIA. Zahraniční oddělení prodloužilo lhůtu pro podávání přihlášek na stipendium na Letní školu medicínského
práva. Tu pořádá ELSA Olomouc ve spolupráci s fakultou od
25. června do 5. července. Bližší informace zájemci dohledají
na fakultní e-nástěnce.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ SOUTĚŽ. V současné době jsou hodnoceny práce posluchačů PF UP, které do 15. dubna odevzdali v rámci Studentské vědecké soutěže. Fakultní kolo ústních
obhajob se uskuteční 24. května (magisterská kategorie) a
26. května (doktorandská kategorie). Obhajoby jsou veřejné,
studenti i učitelé jsou zváni. Čas a místo konání obhajob bude
včas upřesněno.
DOKTORSKÉ STUDIUM. Právnická fakulta přijímá přihlášky
ke studiu od zájemců o doktorský studijní program. Uchazeči
najdou potřebné informace včetně e-přihlášky na fakultním
webu. Nejzazší termín pro odeslání přihlášky je 16. června.

 RŮZN É
PROJEKT NA DOSTAVBU USPĚL. Skvělá zpráva přišla v druhé polovině dubna na právnickou fakultu. Fakulta uspěla se
svým projektem na dostavbu v hodnocení Výběrové komise
v rámci výzvy ERDF pro vysoké školy Operačního programu
Věda, výzkum a vzdělávání. Podstatou projektu s názvem
Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia je výstavba nového centrálního křídla fakulty s knihovnou a studijním centrem. Fakulta
získá na projekt dotaci ve výši 43,4 milionu korun z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, který je jedním ze
strukturálních fondů Evropské unie, a ze státního rozpočtu.
Na úspěšném návrhu se podílelo vedení fakulty (JUDr. Zdenka Papoušková Ph.D., JUDr. Olga Pouperová Ph.D., JUDr. Martin Faix, Ph.D.,MJI, JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D., doc. JUDr.
Blanka Vítová, LL.M. Ph.D., JUDr. Monika Horáková, Ph.D.), tajemník Bc.Ing. Petr Bačík, Ph.D., JUDr. Ondrej Hamuľák Ph.D.,
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. a Mgr. Dagmar Skoupilová.
Přípravné práce pro realizaci projektu již začaly, stavět se má
od července 2018.
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FOTOGRAFIE PRODÁNY. Úspěchem skončila prodejní výstava fotografií Jaroslava Sovinského, kterou na jeho počest ve
svých prostorách uspořádala PF UP. Všech 77 vystavovaných
snímků z cest Jaroslava Sovinského má majitele. Fotografie
kupovali zaměstnanci fakulty, studenti i jeho přátelé a podle
Blanky Vítové, proděkanky pro vědu a výzkum, která výstavu
připravila, se stále hlásí další zájemci s finančními dary. Výtěžek celé akce dostanou dcery Jaroslava Sovinského. Oblíbený
pedagog náhle zemřel vloni v srpnu.

války). Přednášky jsou nahrávány a průběžně zveřejňovány
na portále SlidesLive.
HROMADNÉ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. Děkanka PF UP rozhodla o nařízení hromadného čerpání dovolené. Z provozních
důvodů a po dohodě s odborovou organizací budou akademičtí pracovníci čerpat hromadnou dovolenou v termínu
24.-28. července a 31. července-4. srpna, to je 10 pracovních
dnů. Ostatní zaměstnanci fakulty mají nařízenou dovolenou
24.-28. července, 5 pracovních dnů. Rozhodnutí děkanky (RD1/2017) najdete na úřední desce fakulty.
SENÁTNÍ VOLBY. V novém Akademickém senátu UP budou
právnickou fakultu zastupovat v komoře akademických pracovníků JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. a JUDr. Mag. iur.
Michal Malacka, Ph.D. MBA, ve studentské části pak Marek
Zápotocký. Rozhodly o tom dílčí senátní volby, které se konaly na fakultě začátkem dubna. Akademický senát UP se v novém složení sejde poprvé na ustavujícím zasedání pravděpodobně počátkem června. Jeho funkční období bude tříleté.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ. Děkanka právnické fakulty vyhlásila výběrová řízení na vedoucí kateder, odborné asistenty, asistenty a další pracovní místa. Všechny aktuální nabídky práce
včetně podrobností najdete na úřední desce fakulty.
GRAFICKÉ VÝSTUPY. Právnická fakulta začala spolupracovat s grafičkou a fotografkou Gabrielou Knýblovou. Cílem je
sjednotit a zkvalitnit veškeré grafické výstupy fakulty a dodržovat jednotný vizuální styl UP. Pokud chystáte fakultní akci
a potřebujete připravit grafické materiály (např. plakát, leták,
pozvánku, osvědčení, webový banner…), neváhejte kontaktovat Oddělení komunikace PF UP komunikace.pf@upol.cz
(tel. 585 637 507).
VĚDECKÁ KAVÁRNA. Právnická fakulta ve spolupráci s ELSA
Olomouc připravily v letním semestru tři popularizační přednášky v rámci Vědeckých kaváren. V bistru Bistrá Kráva se
postupně jako hosté a přednášející představili JUDr. Renáta
Šínová, Ph.D. (29. března – Jak je to se svéprávností dětí a nemocných dospělých), JUDr. Kamila Bubelová Bubelová, Ph.D.
(19. dubna – Babička Boženy Němcové jako zdroj právních informací, aneb Co můžeme z beletrie vyčíst o právu tehdejší
doby) a Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (26. dubna – Úmluva o zákazu chemických zbraní v kontextu syrské občanské

KNIŽNÍ NOVINKY DO E-MAILU. Zajímají vás knižní novinky,
které jsou dostupné v Knihovně UP v rámci vašeho oboru?
Chcete, aby vám neunikla ani jedna knižní novinka? Pomocí
služby SDI (Selective Dissemination of Information = adresné informační služby) si můžete nechat zasílat novinky z katalogu UP na míru. Službu lze nastavit v kontu katalogu UP
registrovaným uživatelům po jejich přihlášení. V položce nastavení SDI profilu specifikujete své zaměření tak, jako byste
vyhledávali v katalogu. Po vytvoření SDI profilu si zadáte frekvenci zasílání e-mailu. Sami si také určíte, jak dlouho chcete
službu využívat. Profilů můžete mít více, můžete je měnit,
rušit, či zakládat nové. Další podrobnosti najdete v nápovědě
Katalogu UP, případně se obraťte na pracovníky knihovny.
OMEZENÝ PROVOZ POKLADNY. Z důvodu výjezdu Bc. Evy
Grulichové v rámci programu Erasmus je omezen provoz pokladny PF UP, a to v termínu 24.-28. dubna. V případě nutnosti
bude valutová pokladna suplována rektorátní. Poštu v tomto
termínu zajišťuje Kateřina Moravcová.
DĚTSKÁ UNIVERZITA. V rámci Dětské univerzity UP se 28.
března uskutečnila přednáška připravená právnickou fakultou. Tým ve složení dvou vyučujících (JUDr. Moniky Horákové, Ph.D. a JUDr. Soni Pospíšilové) a osmi studentů si pro
školáky ve věku od 8 do 12 let připravil zábavných 90 minut,
během kterých děti nahlédly do správního práva. Mluvilo se
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například o matrikách, o jménech, školáci si vyrobili občanské průkazy a také se formou hry dozvěděli, kam mohou cestovat jen s občanským průkazem a do kterých zemí je potřeba cestovní pas.

MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA
CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT? PODÍLÍTE SE NA
NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT! PIŠTE, VOLEJTE
NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO). TEXTOVÁ
UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ, V
PÁTEK V 9.00.

KVĚTNOVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
31. května. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 26. května.

 K ALE N DÁR IUM
25.-30. dubna

mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc

26. dubna

vědecká kavárna – host Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. – Úmluva o zákazu chemických zbraní v kontextu
syrské občanské války (Bistrá Kráva, 18:00)

28. dubna

Daňové spory, workshop pro studenty práv vedený Mgr. Ing. Michalem Hanychem (MS1, 9:00-13:00)

28. dubna

finále Mezinárodního středoškolského moot courtu (rotunda, od 11:30)

2.-3. května

Olomoucký majáles UP

2. května

studentská konference Lidská práva jako součást společných evropských hodnot (PF UP)

2. května

přednáška doc. JUDr. Pavla Svobody, D.E.A., Ph.D., poslance EP, předsedy Výboru pro právní záležitosti EP
(aula, 13:15-14:45)

4. května

česko-slovenské finále Římsko-právního moot courtu (Praha)

10. května

sportovní den UP

12. května

konec výuky v letním semestru na PF UP

18.-19. května

konference Olomoucké právnické dny (PF UP)

22.-23. května

konference The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and
prospects (Černínský palác – Praha)

24. května

fakultní kolo ústních obhajob SVOČ, magisterská kategorie (místo a čas budou upřesněny)

26. května

fakultní kolo ústních obhajob SVOČ, doktorandská kategorie (místo a čas budou upřesněny)
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