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 ÚVO D N Í SLOVO
Pod vedením děkanky Zdenky Papouškové, s 1775 studenty, s 99 pedagogy a 29 dalšími zaměstnanci vstupuje
Právnická fakulta Univerzity Palackého do akademického
roku 2017/2018. V novodobé historii fakulty má tento akademický rok pořadové číslo 27. Pro část posluchačů, pro
prváky, bude ale úplně prvním. Co jim na úvod vysokoškolského života poradit? Nejen na to jsme se zeptali Maxima Tomoszka, proděkana pro bakalářský a magisterské
studijní programy.
V polovině září usedly do učeben naší fakulty stovky
nových studentů, které prošly přijímacím řízením. Pane
proděkane, jak hodnotíte skončené přijímací řízení?
Celkově z něj mám dobré pocity. Zejména jsem spokojen
s naším klíčovým magisterským studijním programem –
oborem Právo. Za současné nepříznivé demografické situace, kdy maturují nejslabší ročníky, se nám daří udržovat stabilní počet přihlášek. Zájem tedy neklesá, dokonce
v jednotkách roste. Dalším pozitivem v meziročním srovnání je, že ze stejného počtu přijatých, což bývá okolo 440
studentů, se nám v prvním termínu zápisu zapsalo zhruba
o 10 % posluchačů víc než vloni (248), což umožnilo docílit
stejného celkového počtu přijatých (272) s polovičním počtem přijatých na odvolání (31). Naplnili jsme stejný počet
studentů v prvním ročníku, ale s výrazně vyšším percentilem. Zatímco vloni měl poslední přijatý uchazeč percentil 114,2, letos to bylo 123,5. Lze očekávat, že vyšší úroveň
přijatých studentů se projeví v jejich lepších studijních

výsledcích. Také jsme od společnosti SCIO, která pro nás
zajišťuje přijímací zkoušky, získali Certifikát nejchytřejší
uchazeči – 10 % nejlepších účastníků Národních srovnávacích zkoušek. Zároveň mám indicie, že stoupl počet uchazečů, kteří mají naši fakultu jako první volbu. To by měl
potvrdit dotazník, který nám vyplňovali všichni prváci a
který se nyní vyhodnocuje.
A co další studijní programy?
Podobná situace byla i u bakalářského oboru Právo ve veřejné správě, kde meziročně percentil posledního přijatého vzrostl dokonce o více než 13 % na 107,3. U navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na
evropské právo byl počet přihlášek meziročně asi o třetinu
nižší. Kapacitu oboru se kvůli tomu nepodařilo v prvním
kole naplnit a bylo vyhlášeno dodatečné přijímací řízení.
I tak bylo přijato o pět studentů méně než loni, celkem
22. Koresponduje to s obecným trendem klesajícího zájmu
o politologické obory a patrně to souvisí i se změněnou
podobou přijímacího řízení. Současná podoba testu výrazněji reflektuje požadavky vyučujících z naší fakulty a
je náročnější. Do budoucna proto bude kladen větší důraz
na propagaci oboru.
Na první přednášce paní děkanka věnovala prvákům čtyřlístek pro štěstí. Máte i vy na začátku nového akademického roku pro ně nějaký vzkaz?
Oba osobní vzkazy níže.
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Poraďte novým studentům, jak zvládnout začlenění do
akademické komunity?
Z mého pohledu, teď mám na mysli svůj pohled jako absolventa olomoucké právnické fakulty, byl pro mě nejcennější kolejní život. Tam to žije studijně i společensky. Skvělou příležitost poznat, jací lidé fakultu řídí, a na cokoli se
zeptat, měli studenti na shromáždění akademické obce.
Neformálně zase dění na fakultě mohli poznat na seznamovacím programu Vokno před fakultou nebo antiplese,
které připravily naše studentské spolky. Oficiálním vstupem do akademické obce pak bude pro prváky imatrikulace 13. října. Tímto na ni všechny srdečně zvu.
Se začátkem září nabyly účinnosti novelizace dvou zásadních vnitřních předpisů ve studijní oblasti – Studijního a zkušebního řádu UP a prováděcí směrnice děkanky PF UP k tomuto předpisu. Co hlavního se pro
studenty změnilo?
Důležitou změnou je například zrušení papírových indexů. Veškerá evidence už funguje pouze přes Stag. Studenti by si měli pravidelně ve Stagu kontrolovat správnost
údajů o svém studiu. V tom množství se může stát, že se
sekretářka překlepne – napíše špatné datum, zadá špatně
známku, na někoho se zapomene… Jednou by třeba potřebovali uznat absolvování předmětu a kvůli chybnému
zápisu by to třeba nešlo. Pak by si měli také hlídat lhůtu
pro podání žádosti o přezkum. Ta je ve zkušebním a studijním řádu úplně nově. Je striktně nastavena na sedm dní
od zveřejnění hodnocení předmětu.

V čem bude ještě akademický rok 2017/2018 z pohledu
posluchačů jiný?
Zavádí se kreditová banka, čímž se studentům celé UP
omezuje zapisovat si C předměty z jiných fakult. Dříve si
je mohli zapisovat neomezeně. Nyní si mohou za studium
zapsat maximálně tolik C kreditů, kolik je standardní doba
studia krát dva.
Proděkanem jste rok a půl. Co zatím považujete za svůj
největší proděkanský úspěch?
Mám velkou radost, že se nám poměrně jednoduchým
způsobem podařilo vyřešit problém s kapacitami volitelných předmětů. Řešení vzešlo z diskuze se studenty. Od
loňského září končí odepisování předmětů vždy o dva dny
dřív než zápisy na předměty.
Povedla se nám i evaluace výuky. Jsem přesvědčený, že
papírové hodnocení má mnohem větší návratnost, i když
zpracovávání je pak velmi náročné. V minulém zimním semestru jsme hodnotili zhruba čtyři sta rozvrhových akcí,
kolem stovky předmětů. Vyhodnocovali jsme asi šest tisíc evaluačních dotazníků. Právě teď rozesílám výsledky,
opravdu podrobné, komplexní a adresné ke konkrétním
učitelům. Na konci loňského letního semestru jsme zvolili
opět papírový dotazník, ale udělali jsme to tak, aby se dal
scanovat. Což je pro nás obrovská úspora času. Odhaduji,
že na konci října bychom mohli mít vyhodnocení evaluací
za letní semestr.
Také jsme připravili vůbec poprvé speciální dotazník pro
absolventy naší fakulty. Jeho výsledky budou cenné mimo
jiné i pro současné posluchače. Jednak získají poměrně
dobrou představu o svém budoucím uplatnění a také se
dozví, co je vlastně na fakultě pro výkon té které právnické profese důležité. Výsledky dotazníků budeme publikovat v nejbližších dnech.
Třetí zásadní věcí je potom příprava reakreditace. Podařilo se nám najít celofakultní shodu na tom, jak má do
budoucna náš klíčový studijní program vypadat. Chceme
rovnoměrněji rozložit výukovou zátěž pro studenty napříč
ročníky a zhruba o 10 % zredukovat celkový objem přímé
výuky. Docílíme toho přidělením většího počtu kreditů
povinným předmětům tak, aby to odpovídalo studijním
programům ostatních právnických fakult v ČR.
Co studenty naší fakulty nejvíc trápí? S jakými dotazy
se na vás nejčastěji obracejí?
Největší množství dotazů se týká technicko-organizační
stránky studia. Teď na začátku semestru jsou to tradičně
žádosti o uznání předmětů, o individuální studijní plány a
do toho řešíme ještě mimořádné termíny ze skončeného
zkouškového období.
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 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Liga lidských práv vyhlásila
nový ročník studentské soutěže Lidskoprávní Moot Court.
V této soutěži si studenti mohou nanečisto vyzkoušet litigaci konkrétního případu s lidskoprávním přesahem, který má
podklad v reálném případu. V porotě soutěže se již tradičně
objeví celá řada osobností veřejnoprávní scény. Posluchačům
se zájmem o veřejné právo tak tato soutěž může otevřít cestu k
zajímavé stáži nebo dokonce i pracovní nabídce. Fakultní kolo
se uskuteční na PF UP 24. listopadu. Přihlášky 2-4 členných
týmů lze podávat do konce října na e-mail lpmoot@llp.cz. Více
informací najdete na webu soutěže. Případné dotazy vám zodpoví Mgr. Zdeněk Červínek (zdenek.cervinek@upol.cz).
IMATRIKULACE. Imatrikulace nově zapsaných studentů ze
všech oborů vyučovaných na PF UP se uskuteční v aule fakulty
v pátek 13. října od 10 hodin. K umožnění účasti na imatrikulaci
bude pro první ročníky všech oborů vyhlášeno na tento den
od 9:45 do 11:15 děkanské volno.
VOKNO PŘED FAKULTOU. V úterý 26. září se v okolí PF UP
uskutečnilo historicky první Vokno před fakultou. Účastníci se
mohli seznámit s činností studentských spolků, životem v Olomouci a užít si bohatý doprovodný program včetně koncertu
čtyř českých kapel. Akce se konala v rámci celouniverzitního
MEET UPu. Vokno před fakultou zakončila afterparty v S-klubu
a pasování prváků. Celý odpolední a noční program připravily
studentské spolky – Nugis Finem, ELSA Olomouc – ve spolupráci s fakultou.

program zahrnující venkovní grilování a večerní sportovní a
hospodské aktivity. Kromě studentů jsou zváni také pedagogové. Přihlašování a další informace na webu.
AKADEMICKÝ DIÁŘ. Vy všichni, kteří vyhlížíte nový akademický diář, prosím, vyčkejte. Diáře dorazí na fakultu začátkem října. Koupit si je budete moci přímo v předsálí auly, cena bude
kolem 200 korun. O přesném termínu prodeje vás budeme
včas informovat na fakultním webu i Facebooku.
NORMY. Dnem 1. září 2017 nabyly účinnosti novelizace dvou
klíčových vnitřních předpisů ve studijní oblasti – Studijního a
zkušebního řádu UP a prováděcí směrnice děkanky PF UP k tomuto předpisu. Novelizované znění obou předpisů je dostupné na úřední desce fakulty, resp. univerzity.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ČEŠI A FRANCOUZI. Český a francouzský právní pohled na
jedno aktuální téma. To byla podstata Česko-francouzské letní školy práva, kterou tradičně pořádá právnická fakulta společně s École de droit de l’Université Clermont – Auvergne.
Její devátý ročník se konal začátkem září v Olomouci. Dvacítka studentů rozebírala téma Lidská práva: ochrana menšin.

Foto: Jan Hudáč

Foto: Jan Hudáč
WIKI-VÍKEND. Studentský spolek Nugis Finem pořádá historicky první právnický Wiki-víkend. Bude se konat 7. a 8. října
v Brně v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Jeho cílem je rozvoj encyklopedie o právu Iurium Wiki. Aby se
ale nikdo nenudil, připravili organizátoři bohatý doprovodný

ERASMUS+. Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na
studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr
akademického roku 2017/2018. Studenti mohou vybírat z destinací, které nebyly naplněny během řádného výběrového
řízení. Přihlášky lze podávat prostřednictvím speciální webové stránky. Konečný termín pro přihlašování je 3. října.
ZAHRANIČNÍ HOSTÉ. Katedra teorie práva a právních dějin
díky podpoře v rámci internacionalizace ze strany zahraničního oddělení PF UP pokračuje v přednáškách předních
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zahraničních hostů. Po prof. Wojciechovi Dajczakovi, vynikajícím polském romanistovi, který přednášel 22. září na téma
Recent developments of the Law of obligation in Europe in
the light of the civil law tradition, přijedou další: doc. Marek
Káčer z PF TU v Trnavě přednese 6. října doktorandům téma
Úvod do právní metodologie a 13. října magisterským studentům téma Filozofické koncepce demokracie. Posledním
naším letošním hostem bude dr. Piotr Szymaniec ze slezské
státní univerzity (The Angelus Silesius State University of
Applied Sciences), který bude v angličtině přednášet téma
The concept of religious freedom: present theoretical debate and practical problems. Setkání se studenty se uskuteční
27. října.

finále Studentské vědecké a odborné činnosti, které v polovině září hostila Právnická fakulta Masarykovy univerzity v
Brně. Tomáš Grygar zvítězil v sekci Správní právo, Ivaně Procházkové porota přiřkla dělené první a druhé místo v sekci
Evropské právo, mezinárodní právo veřejné. V konkurenci
studentů doktorských studijních programů obsadil Zdeněk
Červínek druhé místo a hned za ním skončila Michala Chadimová. Více o historickém úspěchu na Žurnálu on-line.

LETNÍ ŠKOLA. Na přelomu června a července pořádala právnická fakulta ve spolupráci se studentským spolkem ELSA
Olomouc 3. ročník Letní školy medicínského práva. Jaký byl,
si můžete přečíst na Žurnále on-line.

Foto: Zdeněk Kopečný
OCENĚNÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Diplomová práce Nely Křupalové, absolventky PF UP, získala čestné uznání v soutěži o
Cenu Jiřiny Bergatt Jackson. Absolventka práv uspěla s prací
nazvanou Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona.
Vedoucím práce byl JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D., odborný asistent na katedře správního práva a finančního práva. O ocenění již informoval Žurnál on-line.
Foto: Jan Hudáč

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
OLOMOUCKÉ DEBATY. Ve dnech 22.-24. září se konal již 11.
ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků, a
to tradičně v Hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce.
Tématem letošního ročníku bylo Právo jako diskurz. V rámci plenární sekce vystoupili JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.,
LL.M. (PF MU v Brně), JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (PF UK v
Praze) a Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (Ústav štátu
a práva SAV a PF TU v Trnavě). Konference přilákala přes 50
účastníků.
HISTORICKÝ ÚSPĚCH. Čtyři ocenění, z toho dvě první místa,
přivezli zástupci olomoucké právnické fakulty z prestižního

DOKTORSKÉ STUDIUM. Na PF UP dorazilo celkem 30 přihlášek (13 na prezenční formu, 17 na kombinovanou formu)
do doktorského studijního programu pro akademický rok
2017/2018. Fakulta přijala 22 studentů (9 na prezenční formu
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+ 13 na kombinovanou formu). K 21. září se zapsalo 13 z nich.
NAKLADATELSTVÍ DE GRUYTER. Knihovna Univerzity Palackého získala zkušební přístup do kolekce časopisů nakladatelství De Gruyter. Kolekce De Gruyter zahrnuje přibližně 400
placených a 500 open access titulů ze všech vědních oborů v
anglickém jazyce, ale také v němčině a dalších jazycích. Systém umožňuje vyhledávání článků nebo prohlížení časopisů
dle předmětových kategorií. Retrospektiva záznamů sahá do
roku 1995. Zkušební přístup z adresy potrvá do 30. listopadu
2017.
PRO AUTORY ODBORNÝCH KNIH. Akademici mohou získat i
letos za své odborné knihy Čestné uznání rektora UP. Ocenění mohou obdržet autoři vybraných odborných knih, které
buď nesou vročení daného kalendářního roku, nebo nesou
vročení roku předchozího, pokud již čestné uznání neobdrželi. Návrh na ocenění může podat každý zaměstnanec UP
včetně autora a to tak, že zašle do 29. září na Oddělení vědy a
výzkumu PF UP odbornou knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na mail dagmar.skoupilova@
upol.cz. Podrobnosti (včetně průvodního listu) najdete zde.

 RŮZN É
LL.M. KURZY. Právnická fakulta výrazně rozšířila nabídku celoživotního vzdělávání. Nově nabízí mezinárodně uznávané
kurzy LL.M. (Master of Laws), které jsou koncipovány jako
specializační kurzy zaměřené na prohloubení znalostí v určitých právních oblastech. Výuku budou zajišťovat špičkoví
lektoři a zájemci si mohou vybírat ze čtyř různých specializací. Právnická fakulta je první fakultou Univerzity Palackého,
která tuto formu placené profesní nástavby poskytuje. Podrobnosti na speciální webové stránce.
NOVÍ ZAMĚSTNANCI. V novém akademickém roce bude na
PF UP přednášet celkem 9 nových odborníků. Od 1. září nastoupili: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D. (katedra správního práva
a finančního práva), Mgr. Slavomír Halla, Ph.D. a prof. JUDr.
Dalibor Jílek, CSc. (oba katedra mezinárodního a evropského
práva), Mgr. Zdeněk Jiří Skupin, JUDr. Roman Vicherek, JUDr.
Petra Masopust Šachová, Ph.D. a JUDr. Ing. Daniel Prouza,
Ph.D. (všichni katedra trestního práva). Od 20. září pak na fakultě pracují doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. a doc. JUDr.
Jaroslav Klátik, PhD. (oba katedra trestního práva).
BAND PRÁVNICKÉ FAKULTY. Hrajete na hudební nástroj nebo
zpíváte a chybí vám hraní v kapele? Nebo jste nikdy v žád-

ném bandu nehráli, ale vždy jste si to přáli? Pokud byste měli
zájem být u zrodu nového (il)legal bandu PF UP, neváhejte
napsat na email selingerova.anezka@gmail.com.
DVĚ NOVÉ SENÁTORKY. V září rezignovali dva členové Akademického senátu PF UP. Jedním z nich je student Martin
Hrabec, který odchází z důvodů studijního pobytu v zahraničí. Na jeho místo nastoupila náhradnice Kateřina Müllerová,
posluchačka 4. ročníku oboru Právo. Senát na vlastní žádost
opouští také JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senátorské
křeslo obsadí JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY. S účinností od 1. září byl
zaveden na UP nový evidenční systém preventivních pracovnělékařských prohlídek v souladu s platnou legislativou
a vnitřními předpisy UP. Tento systém umožní podrobnější
přehled a lepší evidenci v návaznosti na druh práce všech
zaměstnanců. S tímto systémem souvisí i zasílání upozorňujících e-mailů, podrobných reportů a samotné žádanky o provedení preventivní pracovnělékařské prohlídky, která přijde
e-mailem šest týdnů před blížícím se koncem platnosti periodické pracovnělékařské prohlídky, a to jednotlivým zaměstnancům na pracovní e-mail a dále sekretářkám jednotlivých
kateder.
ŘÍJNOVÉ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu
25. října. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 20. října.
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.
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 K ALE N DÁR IUM
28. září

Den sportu pro zaměstnance UP a jejich rodiny

2. října

začátek výuky Comparative law 1 (US Civil Litigation) s prof. J.K. Perrinem (učebna č. 1 – budova
A, 18:15)

4. října

zasedání Oborové rady doktorského studijního programu (zasedací místnost budova A, 15:00)

6. říjen

Noc vědců na UP

6.-8. října

Camp Peira 2017 (srubový tábor vojenského výcvikového prostoru Vyškov)

7.-8. října

Wiki-víkend (PF Masarykovy univerzity v Brně)

11. října

Veřejná prezentace kandidáta na funkci rektora UP (aula PdF UP, 13:00-15:00)

13. října

slavnostní imatrikulace studentů PF UP (aula PF UP, 9:45)

18. října

dětská univerzita – přednáška PF UP s JUDr. Renátou Šínovou, Ph.D. (Pevnost poznání, 15:00)

19. října

Den mediace na PF UP – přednáška advokátky a zapsané mediátorky Mgr. Žanety Vítů (čas a místo
budou upřesněny)

27.-28. října

Mediace 2017 – IV. ročník mezinárodní vědecké konference (PF UP)
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