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 � NOC PRÁVA V  ROCE 2020? BUDE I  V  OLOMOUCI, SLI-
BUJÍ ORGANIZÁTOŘI

Stejně jako kostely, muzea nebo třeba vědci, tak i právo má už 
svou „noc“. Velký podíl na tom, že se uskutečnil nultý ročník 
Noci práva, mají studenti a  absolventi olomoucké právnické 
fakulty. Ti tvořili zhruba polovinu organizačního týmu celé po-
pularizační akce, za kterou stojí spolek Nugis Finem. Zkušební 
ročník Noci práva se uskutečnil 6. března v Brně a zájemcům 
nabídl přednášky, divadelní představení, pouť po historických 
soudních budovách nebo prohlídku Nejvyššího správního 
soudu. „Příští rok chceme, aby se Noc práva konala v  Praze, 
Brně a Olomouci. To je minimum, na které míříme,“ říká John 
A. Gealfow, prezident spolku a absolvent PF UP.

Co vás přimělo uspořádat Noc práva? Prý jste se inspiro-
vali ve Francii?
Zahraniční inspirace byla to hlavní. Francouzská La nuit du 
droit zahrnuje stovky přednášek, workshopů, divadelních 
představení a dalších akcí po celé zemi – v menších i velkých 
městech. Část programu se uskutečnila například v zámku Ver-
sailles v místnosti, kde se v roce 1920 podepisoval Trianonský 
mír. Svoje akce v rámci ní má mnoho institucí – univerzity, par-
lament, Kasační soud, francouzská advokátní komora a mnoho 

dalších. Je to zkrátka obrovská akce. V  České republice nám 
něco podobného chybělo, tak jsme se rozhodli takový festival 
uspořádat.

To, že se nultý ročník uskutečnil v  Brně, má opodstatně-
ní. Sídlí tam většina významných justičních institucí. Byl 
ještě nějaký další důvod proč právě Brno? A co termín 6. 
březen? Bylo datum zvoleno záměrně?
V rámci nultého ročníku jsme se pro Brno rozhodli právě s ohle-
dem na spoustu justičních institucí, které jsme mohli do akce 
zapojit. S  Nugis Finem jsme organizovali již spoustu akcí, ale 
tohle je první akce obdobného ražení a rozsahu, takže jsme si 
chtěli na nultém ročníku všechno vyzkoušet. Město Brno bylo 
v tomto skvělé – myslím, že jsme se dostali do povědomí a že 
se nám dostalo i  významného mediálního zájmu, což nám 
usnadní vyjednávání s různými institucemi pro účely organiza-
ce příštího ročníku. Datum 6. března má symbolický význam. 
Letos připadlo na tento den 99. výročí účinnosti a  vyhlášení 
Ústavní listiny Československa z roku 1920, tedy prvního stálé-
ho ústavněprávního dokumentu naší země. Důvod, proč jsme 
vlastně letos hovořili o  nultém ročníku, je mimo jiné také to, 
že příští rok se bude jednat o 100. výročí. Právě pro ně jsme si 
chtěli schovat první ročník. 
Spolek Nugis Finem je úzce spojen s olomouckou právnic-
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kou fakultou. Jak moc byli do organizace zapojeni její ab-
solventi či studenti? 
Pokud jde o  složení organizačního týmu, asi polovina jeho 
členů byli studenti či absolventi Právnické fakulty Univerzity 
Palackého. 

Program byl pestrý, trval osm hodin a probíhal na několi-
ka místech. Jak dlouho jste jej připravovali?
S organizací jsme začali v říjnu, kdy jsme oslovili soudní insti-
tuce a začali jsme vymýšlet koncepci nultého ročníku. Hodně 
intenzivně jsme pracovali od začátku roku.

Podle čeho jste vybírali témata a hosty? Byli mezi předná-
šejícími i odborníci z olomoucké fakulty?
Témata jsme se nesnažili sjednocovat. Noc práva jsme si před-
stavovali jako bonboniéru. Chtěli jsme, aby si z  nabízených 
témat vybral každý. V  průběhu dne tak zazněly ryze odbor-
né přednášky i  přednášky spíše popularizační. Ze zástupců 
olomoucké fakulty můžeme jmenovat docenta Filipa Melze-
ra, který si připravil přednášku na téma odpovědnosti dítěte 
za chyby svých rodičů. Doktor Maxim Tomoszek, proděkan 
olomoucké fakulty, zase pořádal workshop o  psaní právních 
dokumentů. Z olomoucké fakulty jsme oslovovali více akade-
miků, konkrétně docenty Michala Bartoně a Filipa Ščerbu, těm 
ale bohužel termín konání Noci práva nevyhovoval.

Kdo se nakonec přišel bavit právem? Podařilo se na Noc 
práva přilákat praktikující odborníky i veřejnost? 
Hlavní skupinou návštěvníků byli studenti právnických fakult, 
což jsme předpokládali. Nejvíce jich pochopitelně bylo z  br-
něnské fakulty, i  z  Olomouce ale dorazila spousta známých 
tváří a nějaké kolegy z Prahy jsme také potkali. Praktikujících 
právníků dorazilo také dost, hodně jich vydrželo až do kon-
ce programu, což nám udělalo radost. Právní laici se nejvíce 
účastnili exkurzí na soudních institucích, byli ale také na diva-
delních představeních a někteří z nich i na přednáškách. Pro 
příští ročník chceme nachystat daleko více programu, který za-
ujme právě širší veřejnost. K tomu vlastně také směřuje nejvíc 
nápadů pro příští rok.

Jak hodnotíte výsledek, samotnou akci, z vašeho organi-
začního pohledu? 
Akce se vážně vydařila. Spousta účastníků byla nadšená a ješ-
tě na akci se s námi bavila o tom, jak skvělý program se nám 
podařilo připravit. Spousta dalších nám pak ještě psala další 
dny e-maily a zprávy na sociálních sítích. Skvělé bylo, že o naší 
akci informovala média a  že v  průběhu celého programu po 
Noci práva putovali i redaktoři České televize. Rozhodně jsme 
ale nezpyšněli. Je spousta věcí, co bychom chtěli do příštího 
ročníku zlepšit. Od toho byl nultý ročník, ten další chceme po-
sunout ještě o několik příček výš.

Hned druhý den po Noci práva jste zveřejnili anketu a sbí-

rali jste ohlasy účastníků. Co jste se dozvěděli?
Udělal nám radost už jenom fakt, že se s  námi o  své názory 
podělilo více než dvě stě lidí. Zpětná vazba je v drtivé větši-
ně pozitivní. A vlastně i negativní věci, které se v hodnoceních 
objevily, byly míněné spíše jako konstruktivní doporučení, co 
do příštího ročníku zlepšit – a celkové hodnocení bylo i u těch-
to odpovědí stále pozitivní. Veškerou zpětnou vazbu si bereme 
k srdci, spoustu věcí jsme cítili i  sami, objevily se ale i  skvělé 
nápady, které by nás asi nenapadly.

Noc práva je ideální akcí, na které mohou spolupracovat 
právnické fakulty a  instituce a  která zajímavou a  zábav-
nou formou popularizuje celý obor a  může ovlivňovat 
právní povědomí veřejnosti. Plánujete, že by se akce za 
rok uskutečnila i v jiných městech? 
Příští rok chceme, aby se Noc práva konala v Praze, Brně a Olo-
mouci. To je minimum, na které míříme. Pokud najdeme nad-
šené lidi i  v  jiných městech, rozhodně se nebudeme bránit 
dalšímu rozšíření. Ostatně naším cílem je dostat právo k  co 
nejvíce lidem. Chceme, aby každý ročník Noci práva o  něco 
povyrostl. Snad se časem dostaneme na úroveň toho, co se 
každý rok koná ve Francii.

V čem ještě by mohl být příští ročník jiný?
Náš tým už se sešel a dělali jsme velký brainstorming aktivit, 
které bychom mohli v jednotlivých městech za rok zorganizo-
vat. Necháme si je ale zatím pro sebe, ať je nějaký prostor pro 
překvapení. Můžeme ale ujistit, že je určitě na co se těšit.

 � STUD IJ N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU. Studijní programy realizované na PF 
UP dlouhodobě patří mezi nejžádanější na UP. To se potvrdi-
lo i letos, kdy se do magisterského studia oboru Právo přihlá-
silo 1320 uchazečů a do bakalářského oboru Právo ve veřejné 
správě 350 uchazečů. U  obou tedy počet uchazečů oproti 
loňskému roku mírně poklesl: u  magisterského studia o  44, 
u  bakalářského studia o  7. Tento pokles reflektuje stagnaci 
celkového počtu absolventů středních škol v  důsledku vý-
voje populační křivky a odpovídá vývoji počtu přihlášek na 
ostatních fakultách UP. Větší počet přihlášek oproti loňskému 
roku naopak zaznamenal navazující magisterský obor Evrop-
ská studia se zaměřením na evropské právo, o nějž má letos 
zájem 51 uchazečů. Předpokládaný počet studentů, kteří na-
stoupí do prvního ročníku, je oboru Právo asi 270, u  oboru 
Právo ve veřejné správě asi 55 a u oboru Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo asi 28. Počty přihlášených tak 
poskytují dostatečnou záruku, že bude možné v přijímacím 
řízení vybrat uchazeče s kvalitními předpoklady pro studium.

ÚSPĚCH. V  pátek 8. března se na Ústavním soudě v  Brně 
uskutečnilo celostátní finále studentské soutěže Lidskopráv-
ní Moot Court. Olomoucká fakulta měla ve finále dva týmy 
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a oba uspěly. Tým ve složení Marek Masarik, Debora Chleb-
ková, Klára Jochymková a Marek Ćmiel skončil druhý. Bronz 
vybojoval další olomoucký tým ve složení Zuzana Viceníko-
vá, Kateřina Vlčková a Adriana Černochová. Celkové vítězství 
si z  Brna odvezli studenti reprezentující Právnickou fakultu 
Západočeské univerzity v  Plzni. Olomoučtí studenti přivezli 
i další ocenění. Nejlepší písemné podání v soutěži vypraco-
val tým kolem Marka Masarika a nejlepším řečníkem porota 
vyhlásila Zuzanu Viceníkovou. Všem zástupcům PF UP gratu-
lujeme a děkujeme za reprezentaci.

VÝZVA NADAČNÍHO FONDU UP. Máte vizi, motivaci, příleži-
tost vycestovat do zahraničí a potřebujete na svůj nápad zís-
kat peníze? Nadační fond Univerzity Palackého vyhlásil již 5. 
výzvu k podpoře mezinárodních výzkumných a uměleckých 
projektů studentů magisterských a  doktorských programů. 
V  roce 2017 podporu získal i  student PF UP Luděk Plachký. 
Více se dozvíte na webu fondu. Online žádosti se podávají 
do 1. dubna.

LEGAL SKILLS. Od pondělí 1. dubna do pátku 12. dubna se 
uskuteční pod vedením Kennetha Bernharda výuka Legal 
Skills. Přednášky se budou konat v rámci kurzu Comparative 
Law dle platného rozvrhu pro MEP/NPKO2.

AMERICKÝ PRÁVNÍK. Právnická fakulta pořádá ve dnech 9. až 
11. dubna sérii tří přednášek na téma Trial Skills s Robertem 
Cardenasem z Cardenas Law Office, New York. Počet míst je 
omezený, prosíme proto zájemce, aby se přihlásili Mgr. Lucii 
Kovaříkové, Ph.D. ze zahraničního oddělení fakulty (lucie.ko-
varikova@upol.cz), a to nejpozději do 31. března.

VÝJIMEČNÁ STÁŽ. Kristina Hrbková, studentka 3. ročníku 
navazujícího magisterského programu Evropská studia se 
zaměřením na evropské právo, absolvuje v těchto dnech za-
jímavou odbornou zahraniční stáž. Dva měsíce pracuje na 
politickém úseku Stálé mise ČR při OSN a jiných mezinárod-
ních organizací v Ženevě. Cílem její stáže je hlouběji pronik-
nout do problematiky mezinárodního práva, jeho komplex-

ního pochopení a pochopení systému OSN. Kristina Hrbková 
má zároveň možnost sledovat vliv politických zájmů a  pro-
sazování národních zahraničních politik, a  také koordinaci 
a střetávání regionálních a politických uskupení. Hlavním su-
pervizorem její stáže je druhý tajemník Michal Dvořák. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ. Jste nadšenci do fotografování 
a  rádi byste své fotografie ukázali světu? V  rámci Olomouc-
kého majálesu UP vyhlašují jeho organizátoři fotografickou 
soutěž na téma Popkultura kolem nás určenou pro všechny 
studentky a studenty Univerzity Palackého. Posuzovat zasla-
né fotografie bude odborná porota a oceněné snímky budou 
vystaveny ve Zbrojnici. Pořadatelé přijímají soutěžní snímky 
do 10. dubna. Podrobnosti najdete na webové stránce UP.

 � VĚ DECK Á T VŮRČÍ ČIN N OST
OPD 2019. Již 13. ročník své nejvýznamnější vědecké události – 

Olomoucké právnické dny – připravuje PF UP. Mezinárodní vě-

decká konference se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna. V  úvodní 

plenární sekci, jejímž tématem je tentokrát 30 let posttotalitního 

právního řádu, vystoupí JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předse-

da Ústavního soudu. Druhá část bude tradičně patřit tematicky 

zaměřeným sekcím. Zájemci se mohou přihlašovat přes elektro-

nickou přihlášku do 15. dubna. Více o konferenci se dozvíte zde.

 

PRVNÍ ABSOLVENT. PF UP má historicky prvního absolventa ang-

lického doktorského studijního programu Teoretické právní vědy 

v oboru European and International Law (v prezenční formě). Fin 

Tuomas Heikkinen splnil poslední podmínku k úspěšnému ukon-

čení studia, když obhájil disertační práci nazvanou The Unified 

Standard of Application of International Humanitarian Law in 

Multinational Military Operations. Jeho školitelem byl JUDr. Mar-

tin Faix, Ph.D., MJI. z katedry mezinárodního a evropského práva. 

SVOČ 2019. Připomínáme studentům přihlášeným do sou-

těže ve  Studentské vědecké a  odborné činnosti (SVOČ), že 

soutěžní práce je nutné odevzdat do 16. dubna v  tištěné 

i  elektronické podobě Mgr. Zuzaně Řezníčkové, Ph.D. (zuza-

na.reznickova@upol.cz). Podrobné pokyny a  formální nále-

http://www.fond.upol.cz
https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/prihlaste-sve-fotografie-do-souteze-popkultura-kolem-nas-vystavime-je-na-majalesu/
https://rapl.upol.cz/webpages/OPDny2019.html
https://www.pf.upol.cz/opd/
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žitosti textu naleznete na fakultních webových stránkách.

JUNIORSKÝ GRANT. Rektor UP vyhlásil 2. ročník soutěže o udělení 

Juniorského grantu UP. Cílem soutěže je podpořit excelentní vý-

zkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let 

při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí 

nezávislého vědeckého programu. Soutěž je určena uchazečům 

se zahraničními zkušenostmi z postdoktorální stáže. Předklada-

tel musí naplnit podmínky stanovené vnitřní normou, nemusí být 

ke dni podání návrhu projektu zaměstnancem UP a zároveň musí 

být hlavním řešitelem projektu. Jednou z  vypsaných kategorií 

jsou humanitní a společenské vědy. Podrobnosti o soutěži zde.

STUDENTSKÁ KONFERENCE. Národní konference je projekt 

ELSA Česká republika, jehož organizace je každý rok svěřena 

jedné z lokálních skupin. V tomto akademickém roce byla řada 

na ELSA Olomouc, která zvolila téma Soukromé právo a  jeho 

budoucnost v  České republice. Program tvořilo celkem osm 

přednášek. Mezi přednášejícími byli například ústavní soudce 

Ludvík David nebo profesorka Milana Hrušáková odbornice na 

rodinné právo z  pořádající fakulty. Konference byla primárně 

určena studentům a  mladým právníkům ze všech právnických 

fakult v ČR. Na letošní ročník se přihlásilo na šedesát zájemců.

SETKÁNÍ OBECNÍCH POLICIÍ. Právnická fakulta se opět po roce 

stává spoluorganizátorem Mezinárodní konference obecních 

policií. Vzhledem k  dostavbě PF UP se odborné setkání tento-

krát uskuteční v  aule pedagogické fakulty, a  to 3. až 5. dubna. 

Konference je největším setkáním českých, slovenských a  pol-

ských městských a  obecních policií. Pořadatelé očekávají na 

dvě stě účastníků. Podrobný program konference najdete zde.

 � Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
ODBORNICE Z  EDINBURGHU. V  minulém roce se podařilo 
právnické fakultě obnovit smlouvu Erasmus+ s University of 
Edinburgh. Díky tomuto programu přijela na katedru jazyků 
PF UP v týdnu 18. až 22. března na Erasmus+ Training Mobi-
lity Jill Northcott. Jill Northcott je na edinburgské univerzitě 
vedoucí katedry, která poskytuje studentům výuku odborné 

právní a  obchodní angličtiny. Vede kurzy právní angličtiny 
pro studenty práva, kteří přijíždějí do Velké Británie studo-
vat právo (LLM, Master of Law) prostřednictvím Erasmus+ 
a  jiných mezinárodních programů. Vede odborné jazykové 
kurzy pro doktorandy a  kurzy se zaměřením na akademic-
ké psaní a akademický projev. Podporuje spojení akademic-
ké výuky s  vědeckým výzkumem v  oblasti odborné právní 
terminologie. Vydala desítky publikací a  odborných článků 
o výuce odborné právní angličtiny, je členkou ediční rady od-
borného časopisu Journal of English for Academic Purposes. 
Jill Northcott vystoupila na PF UP 20. března s  přednáškou 
Legal studies and legal professions in the UK.

EXPERT NA MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST. Hned dvě přednáš-
ky si připravil 20. března pro zájemce z olomoucké právnic-
ké fakulty dr. Aaron T. Walter (Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v  Trnavě), odborník na mezinárodní bezpečnost. Dr. Walter 
seznámil posluchače s aktuálními výzvami Východního part-
nerství a vztahů mezi EU a Ruskem, přičemž se zaměřil přede-
vším na právní aspekty problematiky kybernetické bezpeč-
nosti. Druhá přednáška nabídla analýzu zahraniční politiky 
administrativy Donalda Trumpa. Výklad se zaměřil na rozbor 
metod a reálných výsledků politiky, včetně srovnání s admi-
nistrativami jiných prezidentů. Aaron T. Walter přijel do Olo-
mouce na pozvání katedry politologie a společenských věd 
PF UP.

 � RŮZN É
JAK CITOVAT? Knihovna UP připravila pro studenty i zaměst-
nance univerzity semináře o  citačním manažeru Citace pro. 
Nejbližší termín je ve čtvrtek 28. března ( 9:45–11:15). Semi-
náře se uskuteční v přízemí Zbrojnice v počítačové místnosti 
č. 166. Nutná je rezervace místa na: iv@upol.cz nebo 585 631  
743.

HELP DESK. Vedení fakulty a CVT UP žádá zaměstnance, aby 
v  rámci zkvalitňování služeb využívali pro nahlašování pří-
padů nefunkční výpočetní techniky výhradně univerzitní 
službu Help desk. Tato aplikace je přístupná po přihlášení do 

https://www.pf.upol.cz/fileadmin/userdata/PF/Veda_a_vyzkum/souteze/Vyhlaseni_SVOC_2019.pdf
https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/rektor-up-vyhlasuje-2-rocnik-souteze-o-udeleni-juniorskeho-grantu-up/
http://www.fttech.org/konference2019.asp
http://narodnikonference.cz/
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portálu a  umožňuje sledování průběhu řešení včetně urče-
ní konkrétní osoby, která se momentálně požadavkem zabý-
vá. Po zadání vašeho požadavku je příslušný správce okamži-
tě informován. Výjimkou, kdy se nemusí závada nahlašovat 
na Help desk, jsou urgentní případy jako např. nefunkční 
technika v učebně.

PLES 2019. Přes 500 hostů, 64 cen v   tombole, 33 účinkují-
cích, 331 osobních fotografií z  fotobudky, snědený raut… I   
takový byl letošní Reprezentační ples právnické fakulty, který 
se konal 1. března v   NH Collection Olomouc Congress. Při-
pomenout si jej může prostřednictvím fotek Jana Hudáče na 
fakultním Facebooku. Těšit se můžete i na krátký videospot. 
Už nyní fakulta připravuje další ročník reprezentačního plesu. 
Uskuteční se 28. února 2020 opět v NH Collection Olomouc 
Congress.

UNIVERZITA V  DĚTSKÉM DOMOVĚ. Projekt Erudium spolku 
Nugis Finem navázal spolupráci s  Občanskou univerzitou 
(UniOn), s projektem Univerzity Palackého. V rámci UniOn za-
vítali dva studenti PF UP, Martin Smejkal a Kateřina Augusti-
nová, již dvakrát do Dětského domova v Přerově. Pro zájemce 
ve věku 12 až 17 let si připravili například devadesátiminuto-
vý workshop na téma spotřebitelské právo. V setkávání nad 
právními tématy budou studenti v dětském domově pokra-
čovat. Podstatou projektu UniOn je, že studenti a učitelé UP 
bez nároku na honorář vyjíždějí do širšího regionu Olomouc-
kého kraje a pořádají tam na pozvání vzdělávací prezentace 
a kurzy na různá témata.

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ. Další číslo zPRÁVOdaje vyjde ve středu 
24. dubna. Uzávěrka pro příjem textů bude v pátek 19. dubna.

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.

 � K ALE N DÁR IUM

28. března Maškarní ples pro děti zaměstnanců PF UP (učebny U1 a U2, 16:00-19:00)

29. března Promoce absolventů PF UP (aula PdF, 10:00 a 11:30)

1. dubna konečný termín pro podávání žádostí o podporu Nadačního fondu PF UP

1. dubna Developing Restorative Justice across Europe (MS 2, 13:15-14:45)

2. dubna Večer deskových her na PF UP (zasedací místnost, budova A, 16:30-20:00)

8. dubna workshop s Deloitte Legal – Právní výzvy v technologiích i umělé inteligenci 
(zasedací místnost, budova A, od 16:30)

3.-5. dubna IV. Mezinárodní konference obecních policií (PdF)

9.-11. dubna série přednášek Trial Skills

11. dubna Činnost státního zástupce v trestním řízení – diskuzní fórum (rotunda, 14:00-18:00)

12. dubna Mezinárodní středoškolský Moot Court - fakultní kolo (rotunda)

16. dubna konečný termín pro odevzdání prací do studentské soutěže SVOČ 2019

24. dubna Krizové vyjednávání v praxi (učebna U1, 15:00-16:30)

25. dubna Olomoucké právnické dny 2019 – konference (PF UP)
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